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Ucapan Terima Kasih

Buku ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan di bawah payung 
program Interfaith Gender Equality and Ecological Justice yang dilakukan 
oleh Pusat Penelitian dan Studi Gender Universitas Kristen Satya Wacana 
(PPSG-UKSW). Kegiatan itu juga sebagai tindak lanjut dari program Moving 
Beyond Faith: An Interfaith Workshop for Ecological Justice yang dilaksanakan 
oleh Institute of Women’s Studies, St. Scholastica’s College, Manila pada 21-
25 Pebruari, 2011, dimana PPSG-UKSW terlibat sebagai peserta yang masuk 
dalam jejaring program United Board for Christian Higher Education in Asia 
(UBCHEA). Pengalaman belajar dan pertemuan ide, melahirkan  program 
ini, yang dirancang bersama oleh Tundjung Mahatma dan Dr. Arianti Ina R. 
Hunga (PPSG-UKSW), didiskusikan dengan Sr. Mary John Mananzan, OSB 
dan Marites Yee (IWS St. Scholastica’s College), dan mengkristal dalam 
rangkaian diskusi bersama Dr. Phil. Dewi Candraningrum (Universitas 
Muhammadiyah Surakarta) dan rekan-rekan di PPSG-UKSW, yang bermuara 
pada buku Seri I Kajian Ekofeminisme ini. Seri I Kajian Ekofeminisme ini 
merupakan hasil dari seminar, workshop untuk Kajian Ekofeminisme Lintas 
Iman yang diselenggarakan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 
bersama  dengan berbagai perguruan tinggi lain.  Buku ini tidak mungkin 
lahir tanpa apresiasi, bantuan, dukungan dan perhatian dari universitas, 
institusi dan orang-orang yang memberikannya tanpa henti kepada kami, 
yaitu: Sr. Mary John Mananzan, OSB dan Marites Yee, IWS St. Scholastica’s 
College.

Buku ini juga tidak mungkin terbit tanpa perhatian dan dukungan dari 
pimpinan Universitas Kristen Satya Wacana, khususnya Pdt. Prof. Drs. John 
A. Titaley, Th.D dan Dra. Martha Nandari S. Handoko, MA.  Ucapan terima 
kasih dan penghargaan yang tinggi pada Dekan dan Ketua Program Studi 
di Lingkungan UKSW, Pusat Studi di UKSW, seluruh peneliti dan mahasiswa 
yang tergabung dalam PPSG-UKSW, serta sivitas akademika perguruan tinggi 
lain dan LSM: seperti Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, Sekolah Tinggi Theologi (STT) EFATA, 
Universitas Sanata Dharma, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas 
Indonesia, Yayasan Jurnal Perempuan, dan Yayasan Lingkar Studi Kesetaraan 
Aksi dan Refleksi (YLSKAR) yang menyediakan diri untuk memberikan wadah 
bagi pengembangan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penulisan 
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dalam buku dan jurnal. Ucapan terima kasih atas apresiasi dan kepercayaan 
yang diberikan oleh United Board for Christian Higher Education in Asia 
(UBCHEA) berupa dukungan dana atas program ini. Apresiasi yang tinggi 
bagi anggota Tim program Interfaith Gender Equality and Ecological 
Justice PPSG-UBCHEA yaitu Purwanti Kusumaningtyas, Natalia, Gustin 
Tanggulungan, Dian, Putu, Devita, dan Wawan. Tak ketinggalan, cover buku 
ini tidak mungkin ada, tanpa goresan kuas dari pelukis difabel penyandang 
autisme dari Surakarta, Ivan Ufuq Isfahan (13 tahun). Kami menghaturkan 
banyak terima kasih untuk karya yang indah ini, yang telah menjadi bagian 
penting dari karya semua penulis dalam buku ini. Akhirnya terima kasih dan 
penghargaan bagi semua penulis dalam buku ini yang telah membagikan 
pengalamannya. Kami masih akan meneruskan pekerjaan ini tahun-tahun 
ke depan, dengan penerbitan Seri Kajian Ekofeminisme kedua, ketiga, dan 
seterusnya. Ucapan syukur yang tidak terhingga bagi Tuhan Yang Maha 
Pengasih atas karyanya pada semua yang terlibat dalam program ini. Kiranya 
Dia melalui alam semesta, terus memberkati dan mengabulkan niat dan 
rencana kami. Amin.[]

Salatiga, 17 Juli 2013

AIRH, TM, DC
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Ekofeminisme, Krisis Ekologis
dan Pembangunan Berkelanjutan

Arianti Ina R. Hunga
(Ketua Pusat Penelitian dan Studi Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)

Perubahan iklim global telah menjadi masalah masyarakat dunia. Human 
Development Report (2007) melaporkan bahwa akibat pemanasan 
global pada tahun 2000-2004, sekitar 262 juta orang menjadi korban 
bencana iklim (climate disaster) dan 98% darinya adalah masyarakat 
di dunia ketiga. Peningkatan suhu antara 3-4 derajat Celsius yang 
diakibatkan dari perubahan iklim dapat menyebabkan 350 juta orang 
di dunia kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Peningkatan suhu air 
laut juga akan menyebabkan badai tropis yang berpotensi berdampak 
pada 334 juta orang. Selain itu, kekeringan juga akan menjadi bencana 
yang mengancam pertanian dan ketahanan pangan, bahkan bencana 
kelaparan. Fakta-fakta ini sebagian besar berdampak pada negara dunia 
ketiga. Dalam konteks Indonesia, Environmental Support Programme-
Kementerian Lingkungan Hidup RI (2008) melaporkan bahwa dalam dua 
dekade terakhir kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan 
di Indonesia telah berlangsung sangat cepat sehingga sulit untuk mencegah 
dan mengendalikan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 
Kesimpulan ini dibuat berdasarkan laporan-laporan resmi dari berbagai 
instansi pemerintah di pusat dan daerah; hasil-hasil penelitian dan kajian 
yang diterbitkan oleh perguruan tinggi; dan dari data lembaga konsultan dan 
Lembaga Swadaya Masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional 
yang dihimpun oleh Kementerian Lingkungan Hidup. 

Akibatnya, berbagai persoalan lingkungan hidup dan bencana alam 
menjadi ancaman masyarakat dunia dan menambah daftar panjang 
persoalan kemiskinan. Perubahan iklim global bukanlah persoalan alamiah 
semata tetapi lebih karena perilaku manusia yang tidak menghargai alam 
dan menempatkan alam sebagai bagian yang penting  dalam kehidupannya. 
Hal ini nampak dari perilaku mengolah alam dengan cara-cara yang tidak 
tepat bahkan merusak alam. Perilaku ini menciptakan banyak  permasalahan, 
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antara lain: iklim yang berubah, kelangkaan dan penurunan kualitas air 
bersih, bencana kekeringan, banjir, tingkat pencemaran industri yang tinggi, 
kerawanan pangan, hingga persoalan keanekaragaman hayati yang mulai 
terancam karena krisis ekologi.  

Salah satu faktor kunci adalah bagaimana keterlibatan peran negara 
dalam persoalan ini. Sudah banyak kajian yang mengemukakan bahwa 
negara (pemerintah) melalui kebijakannya tidak hadir secara konkret 
menjawab persoalan ini. Salah satu dapat dilihat dari analisis situasi 
krisis ekologi di Indonesia yang dilansir oleh Direktorat Riset dan Kajian 
Strategis-Institut Pertanian Bogor (2010) yang menyatakan bahwa strategi 
pembangunan di Indonesia yang diterapkan selama ini turut memberikan 
kontribusi dalam kerusakan dan masalah ekologi, seperti pemanasan 
global, kerusakan lapisan ozon, deforestation, pemusnahan spesies, 
kerusakan/pencemaran air, dan pengerusakan nilai-nilai budaya yang ramah 
lingkungan.  Lebih jauh diungkapkan bahwa dalam konteks pembangunan 
berkelanjutan skala global maka Indonesia menjadi beban dunia, terkait; 1) 
penyumbang emisi gas rumah kaca dari deforestasi; 2) kepunahan spesies 
ekosistem daratan dan perairan; 3) kerusakan lingkungan akibat pencemaran 
penggunaan inovasi pertanian non organik; 4) penyempitan spektrum 
produk pertanian; 5) pertumbuhan populasi manusia yang cepat; dan 6) 
pergeseraan nilai budaya yang menciptakan prakondisi bahkan tidak ramah 
lingkungan.

Dampak terberat dari kondisi ini dialami oleh perempuan, anak, dan 
kelompok-kelompok etnis yang terpinggirkan. Di beberapa wilayah pedesaan 
yang masyarakatnya mengandalkan hidupnya dari alam, kelangkaan air 
mengakibatkan perempuan semakin sulit untuk bisa mengakses air bersih 
dan menjaga ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
sehari-hari. Sementara di perkotaan, perempuan menjadi sasaran budaya 
konsumtif melalui industrialisasi pusat perbelanjaan. Hasilnya adalah 
timbunan sampah yang berkomponen polusi (plastik, styrofoam, dll), 
pencemaran air tanah, dan ancaman dari teknologi yang mendukung budaya 
hidup konsumtif yang justru berdampak buruk bagi kesehatan, termasuk 
kesehatan reproduksi perempuan dan anak. Eksplorasi bumi melalui 
fenomena penambangan di Indonesia menambah panjang penderitaan 
perempuan, khususnya yang tinggal di sekitar penambangan, seperti 
nampak dalam penggalan cerita di bawah ini:

“… Dulu kami tidak pernah pusing jika laki-laki sedang pergi, kami tetap bisa 
makan, karena beras tersedia, sayur ada, kalau ingin ikan, tinggal ambil di 
empang. Bahkan tetangga yang butuh ikan boleh ambil sendiri. Sering di 
kampung, kalau ada selamatan mereka bisa ambil ikan di empang kami, tanpa 
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bayar. Tetapi setelah tanah kami diambil KPC, semua milik kami tidak ada lagi. 
Perempuan tidak bisa makan kalau laki-laki tidak pergi bekerja senso kayu, atau 
kerja lain yang menghasilkan uang. Semua sekarang harus dibeli. Sungguh 
susah hidup sekarang,” tutur Ibu Mar, salah seorang Ibu di Sekurau Bawah, 
sekitar tambang PT Kaltim Prima Coal, Kalimantan Timur, yang kini dimiliki Bumi 
Resource (dalam Maimunah, 2012).

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena berkaitan dengan banyak 
aspek. Oleh karenanya, tujuan pembangunan milenium (MDGs) menekankan 
bahwa pengentasan kemiskinan harus dari pendekatan yang holistik. Ada 
dua hal yang mendasar terkait pengentasan kemiskinan dijadikan salah 
satu tujuan MDGs: 1) upaya menghilangkan hambatan sosial, budaya, dan 
politik yang menyebabkan banyak kelompok perempuan, kelompok etnis, 
dan masyarakat yang terisolasi lainnya dimiskinkan; dan 2) kepedulian 
terhadap kelestarian lingkungan sebagai sumberdaya alam yang selama ini 
dikuras secara tidak tepat yang menyebabkan perubahan iklim global yang 
mengancam manusia. UNDP (2007) memaparkan bahwa kemiskinan yang 
terjadi dan ditambah dengan perubahan iklim global menciptakan akses 
dan pilihan masyarakat menjadi terbatas, terutama adalah perempuan, anak, 
dan  kelompok-kelompok etnis yang terpinggirkan. Lebih lanjut dilaporkan 
bahwa persoalan ini terkait dengan persoalan ketidakadilan gender. 
Ditegaskan pula oleh The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
tahun 2001 bahwa dampak dari perubahan iklim berbeda menurut tempat, 
generasi, umur, kelompok pendapatan, pekerjaan, dan gender. Demikian juga 
menurut The United Nations Commission on Sustainable Development (CSD, 
2006), bahwa perubahan iklim memiliki karakteristik spesifik gender karena 
terkait antara lain dengan: 1) perempuan, yang oleh karena peran gendernya 
cenderung terbatas aksesnya terhadap pengolahan alam dan kemampuan 
untuk menghadapi alam; 2) perempuan, yang oleh karena karakteristik fisik-
biologisnya (fungsi reproduksi) terdiskriminasi dan lebih rentan akan dampak 
buruk dari perubahan iklim sekitarnya; 3) perempuan tidak terwakilkan dalam 
pengambilan keputusan menyangkut strategi menghadapi perubahan iklim 
(adaptasi dan mitigasi); 3) pendekatan dan strategi yang belum berperspektif 
gender menyangkut perubahan iklim, oleh sebab tidak memperhatikan 
perempuan dengan kearifan lokalnya yang berbeda dan dapat memberikan 
‘kekayaan’ dalam menangani perubahan iklim (adaptasi, mitigasi, dan lain-
lain).

Komnas Perempuan (2008, 2010) mencatat bahwa eksplorasi 
sumberdaya berdampak pada kekerasan berbasis gender yang tidak 
terlepaskan pada persoalan politik ekonomi makro. Pantauan Komnas 
Perempuan terhadap konflik sumberdaya alam sejak tahun 2003, antara lain: 
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Pencemaran Teluk Buyat di Sulawesi Utara terhadap perempuan, Kriminalisasi 
terhadap aktivis perempuan di Soe, Pembabatan pohon kopi di Manggarai 
NTT, Pembuatan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Bojong, Kekerasan 
terhadap perempuan (KTP) dalam Reclaiming lahan oleh Petani Pematang 
Siantar, Kasus Alastlogo Pasuruan, dan kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo. 
Dalam konflik sumberdaya alam tersebut perempuan hampir selalu luput 
dari perhatian atau nyaris tidak ada. Akibatnya, pengungkapan kekerasan 
yang dialami perempuan juga luput dari upaya penyelesaiannya, padahal 
perempuan adalah kelompok paling rentan ketika konflik sumberdaya alam 
terjadi. Krisis ekologis tidak terlepas dari tiga hal yang saling terkait, antara: 
pendekatan eksploitasi alam, keterbatasan ketersediaan sumberdaya alam, 
dan pola konsumsi. Fakta empiris menunjukkan bahwa mendiskusikan hal 
konsumsi dan keterbatasan bumi, sebenarnya perempuan yang paling 
mudah mengenali keterbatasan bumi. Merekalah dalam kehidupan sehari-
hari, paling berhubungan dengan sumber-sumber kehidupan dari alam. Di 
berbagai wilayah pedesaan, terkait dengan peran gender yang diberikan 
kepadanya, perempuan yang mengumpulkan air dan mengaturnya untuk 
kebutuhan keluarga, mulai untuk kebutuhan memasak, mencuci hingga 
memandikan anak. Mereka juga yang memasak bahan pangan yang dipanen 
dari kebun. Semuanya berhubungan dengan alam. Perempuan yang pertama 
merasakan air yang tercemar, ataupun lahannya rusak karena dibongkar 
(Maimunah, 2012). 

Persoalannya, dalam berbagai pembahasan persoalan perubahan 
iklim dan krisis lingkungan, berbagai fakta empiris dampaknya terhadap 
perempuan belum diiringi kesadaran akan pentingnya melibatkan 
perempuan, sebagai pihak yang ”terlupakan” selama ini, untuk memikirkan 
solusinya. Persoalan lingkungan hidup dan sumberdaya alam bukan 
persoalan alam semata tetapi juga sebuah proses politik. Dalam konteks 
ini, perempuan banyak ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan 
politik untuk dapat mengakses sumber-sumber kehidupannya. Budaya 
patriarki telah menggeser keberadaan perempuan dalam mengelola 
lingkungan dan berdampak pada semua aspek kehidupan perempuan dan 
masyarakat pada umumnya. Hal ini sekaligus menciptakan pandangan 
perempuan tentang kehidupan; bagaimana ia memandang dirinya, 
mengekspresikan dirinya dengan sesama, berelasi dengan laki-laki, 
interaksinya dengan alam, semua menjadi kabur, tidak dipahami oleh laki-
laki, dan bahkan oleh perempuan sendiri. 

Perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman yang berbeda terkait 
dengan alam. Demikian juga, perubahan iklim memiliki implikasi yang 
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berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Banyak cerita di beberapa wilayah 
di Indonesia, perempuan menjadi garda depan dalam upaya pelestarian 
lingkungan hidup, mulai dari tingkatan keluarga, hingga mengambil peran 
penting dalam mengelola aset alam.  Bahkan dalam budaya lokal, sejak awal 
pelibatan perempuan dan laki-laki setara dalam pelestarian sumberdaya 
alam. Para ekofeminis juga mengungkapkan bahwa peran gender yang 
diberikan pada perempuan menyebabkan mereka mempunyai ‘kepekaan’ 
dan ‘kedekatan’ dengan alam. Dalam masyarakat yang menjadikan alam 
dan tanah sebagai sumber kehidupan, dimana hubungan yang yang tercipta 
tidak sekadar material, terjalin interkoneksi yang intim antara bumi dan 
masyarakatnya (Shiva, 2005). Di masyarakat kita, atas nama pembangunan 
justru memakai pendekatan pembangunan yang mengutamakan 
pertumbuhan ekonomi semata, menghilangkan hubungan manusia dan 
alam yang sedianya ‘intim’ menjadi hubungan yang materialistik. Namun 
ironisnya, dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan iklim 
dan sumberdaya justru tidak melibatkan perempuan. Kondisi ironis tersebut 
kemudian mendorong munculnya berbagai inisiatif yang menekankan 
pentingnya mengintegrasikan perspektif perempuan dalam pengambilan 
kebijakan, diantaranya dengan cara melibatkan perempuan sebagai aktor 
dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan perubahan iklim, krisis 
lingkungan, serta upaya-upaya melestarikan lingkungan. 

Kemajuan ilmu pengetahuan turut memberi andil pada pendekatan 
dan cara mengeksplorasi alam untuk memenuhi kebutuhan manusia, 
baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier, yang berdampak pada krisis 
ekologi dan kemiskinan. Di tengah krisis ekologi, sudah saatnya semua 
pihak mempertanyakan kembali semua hal yang mengatasnamakan 
pendekatan pembangunan,  pendidikan,  bahkan tafsir agama yang selama 
ini dipakai untuk memaknai, menghargai, dan menjustifikasi keberhasilan  
manusia dalam mengolah alam. Hal ini penting sebagai refleksi mengapa 
pengelolaan alam dan bumi ini justru menciptakan kemiskinan atas sebagian 
entitas manusia (perempuan, anak, dan kelompok terpinggir lainnya) dan 
bahkan alam itu sendiri. Hal ini merupakan bagian penting agar manusia 
bisa menjelaskan dialektika bahwa rahmat Tuhan Yang Maha Esa melalui 
alam ciptaan-Nya merupakan kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa 
memandang latar belakang umat tersebut. Sekaligus, manusia berkewajiban 
memelihara keberlangsungan alam sebagai ekspresi memuliakan Tuhan Yang 
Maha Esa. 

Sikap kritis terhadap krisis ekologi yang berdampak buruk pada 
perempuan telah dimulai oleh Francoise d’Eaubonne dalam bukunya Le 
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Feminisme ou la Mort (Feminisme atau Kematian) yang diterbitkan pada 
tahun 1974. Inilah awal, secara terminologi Ekofeminisme diperkenalkan. 
Walaupun baru pada tahun 1980-an Ekofeminisme menjadi populer, pada 
saat munculnya berbagai protes menentang pengrusakan lingkungan 
dan bencana ekologis (Shiva dan Mies, 1993). Francoise d’Eaubonne 
(1974) mengungkapkan adanya keterkaitan yang erat antara penindasan 
terhadap perempuan dan penindasan terhadap alam yang dapat dilihat 
secara kultur, ekonomi, sosial, bahkan politik. King, Ynestra (1983) juga 
menegaskan adanya hubungan antara penindasan terhadap perempuan 
dengan penindasan terhadap alam yang dilakukan oleh laki-laki. Penindasan 
ini berakar pada kultur patriarki, dimana dalam sistem ini, perempuan 
menempati konstruksi posisi yang sama dengan alam yaitu sebagai objek 
bukan subjek. Karen J. Warren (1993) mengembangkan ekofeminisme dalam 
kerangka konseptual, metodologis, dan praktek yang bersumber pada 
pandangan perempuan terhadap krisis ekologi. Kerangka ini diarahkan untuk 
mengungkap, mengkritisi, dan mencari solusinya dalam interkoneksi antara 
perempuan, alam, dan manusia, untuk mengupayakan keadilan gender 
dan kelestarian alam. Shiva dan Mies (1993) dalam bukunya Ecofeminism 
mengemukakan pemikiran dan gerakan ekofeminisme yang merupakan 
kritik terhadap pendekatan pembangunan yang tidak memperhatikan 
keberlangsungan ekologis sekaligus meminggirkan salah satu entitas 
manusia di dalamnya, yaitu perempuan. Oleh karenanya, ekofeminisme 
mengupayakan memecahkan masalah kehidupan manusia dan alam yang 
berangkat dari pengalaman perempuan dan menjadikan pengalaman 
perempuan sebagai salah satu sumber belajar dalam pengelolaan dan 
pelestarian alam. Hal ini juga berarti memberikan ruang (akses) yang adil 
dan setara bagi perempuan bersama-sama laki-laki dalam pengelolaan dan 
pelestarian alam. 

Isu-isu feminisme dan ekologi saling berkaitan dan bersifat historis 
kausal. Perempuan selalu dihubungkan dengan alam, sehingga secara 
konseptual, simbolik dan linguistik, perempuan diidentikan dengan alam. 
Karen J Warren (dalam Arivia, 2002) mengatakan bahwa keterkaitan ini 
sangat terkait dengan konstruksi masyarakat yang dibentuk oleh nilai, 
kepercayaan, pendidikan, tingkah laku yang memakai kerangka kerja 
patriarki, dimana ada justifikasi hubungan dominasi dan subordinasi, 
penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki. Oleh karena perempuan 
disamakan dengan alam maka ada kaitan yang sangat penting antara 
dominasi terhadap perempuan dan dominasi terhadap alam. Kehancuran 
ekologi saat ini akibat pandangan dan praktek yang androsentris dan 
antroposentris. Para filsuf ekofeminisme berpendapat konsep dasar dari 
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dominasi kembar terhadap alam dan perempuan adalah dualisme nilai dan 
hierarki nilai. Maka peran etika feminisme dan lingkungan hidup adalah 
membongkar dan menjelaskan dualisme ini, serta menyusun kembali 
gagasan filosofis yang mendasarinya. Dengan kata lain, gerakan feminisme 
dan ekologi mempunyai tujuan yang saling memperkuat, keduanya hendak 
membangun pandangan terhadap dunia prakteknya yang tidak berdasarkan 
model-model yang patriarkis dan dominasi-dominasi (Darmawati, 2002). 

Di tengah krisis lingkungan sekaligus krisis relasi gender, dibutuhkan 
pendidikan kritis untuk ‘membongkar’ nilai-nilai/konsep-konsep yang 
membentuk pola pikir; mendefinisikan kembali dan memberi arti baru pada 
nilai tersebut; menggali nilai-nilai lokal yang positif; serta menjadikannya 
dasar gerakan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam upaya 
mengelola dan melestarikan lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan 
komitmen bersama untuk melakukan gerakan ‘sosial-kultural’ partisipatif 
yang bersumber dari pengalaman perempuan dan kelompok terpinggirkan 
dalam mengelola dan melestarikan alam yang selama ini ‘terlupakan’ atau 
sengaja ‘dipinggirkan’.  Ekofeminisme merupakan “gerakan sosial” sebagai 
respons terhadap krisis ekologi, sekaligus kritik terhadap pendekatan 
pembangunan yang tidak memperhatikan keberlangsungan ekologis 
sekaligus meminggirkan salah satu entitas manusia di dalamnya, yaitu 
perempuan. Ekofeminisme merupakan dialektis yang bergerak pada area 
konsep (teori) dan praktek (praksis) untuk memecahkan persoalan krisis 
relasi antara manusia, sekaligus krisis relasi manusia dengan alam. Tujuannya, 
mencapai perubahan sistem dan struktur masyarakat yang menempatkan 
manusia, laki-laki dan perempuan, serta alam, menjadi satu kesatuan yang 
integral-holistik. Oleh karenanya, keadilan ekonomi dan keadilan sosial, 
kesetaraan gender, dan lingkungan hidup, semuanya saling berhubungan, 
dan penting bagi perdamaian (Darmawati, 2002).

Tentunya banyak pengalaman dosen/peneliti lainnya baik di Universitas 
Kristen Satya Wacana, UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta), 
Unika Soegijapranata, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga (STAIN 
Salatiga), UNS (Universitas Sebelas Maret Surakarta), Sekolah Tinggi Teologi 
di Salatiga dan sekitarnya, maupun dari luar lainnya yang akan, sedang, 
dan sudah dilakukan terkait dengan isu ekofemisme dan pembangunan 
berkelanjutan. Buku ini memuat pengalaman-pengalaman tersebut 
sebagai sumber belajar bersama baik di antara akademisi dan praktisi yang 
memberikan perhatian khusus pada isu ini. Peningkatan dan pengembangan 
kapasitas dosen dan peneliti pada aras konseptual, metodologis, dan 
praksis menjadi poin penting dan strategis dalam gerakan mainstreaming 
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ekofeminisme dalam pendidikan tinggi dan dalam konteks pembangunan 
berkelanjutan. Salah satu paparan dalam prosiding ini menggambarkan 
pengalaman perempuan pekerja migran sebagai wujud tersingkirnya mereka 
dari pengelolaan sumberdaya alam di negeri sendiri. Contohnya nasib 
perempuan pembatik dan juga batik itu sendiri dimana dalam fenomena 
industri yang menggunakan modus produksi ‘putting-out’ system, yang 
cenderung mengutamakan profit dan menggunakan inovasi dan teknologi 
yang mengggunakan bahan pewarna kimia. Dalam gempuran industri 
seperti ini pasar cenderung memandang batik sekadar komoditas dan batik 
kehilangan maknanya sebagai produk sosial-kultural. Juga gempuran produk 
ini bermakna pencemaran lingkungan yang akan terus meningkat. Namun 
pada sisi yang berbeda, sebenarnya sudah ada dalam masyarakat, nilai-nilai 
lokal yang sudah memberikan kearifan yang mengekspresikan ‘keintiman’ 
manusia dengan alam. Nilai-nilai yang sama juga hadir dalam ayat-ayat suci 
yang sudah dimiliki oleh semua agama di Indonesia. Sayangnya, informasi 
ini sering ‘tertutupi/ditutupi’ oleh hingar-bingar informasi lainnya, yang 
dianggap lebih penting. 

Upaya melalui pendidikan tinggi tentunya strategis. Akan tetapi, 
gerakan ekofeminis dari pendekatan lintas iman ini sebaiknya terus didorong 
ke dunia nyata melalui kehidupan sehari-hari. Sebagai ilustrasi kecil dalam 
komunitas pembatik. Pembatik, baik perempuan maupun laki-laki, sudah 
sejak lama belajar mencintai batik, sekaligus mencintai alam karena alam 
memberikan bahan pewarna bagi batik yang dibuatnya. Tanaman, mulai 
dari akar, batang, daun, kulit, dan buah semuanya menjadi sumber yang 
sangat bermanfaat memberikan nuansa warna yang melengkapi keindahan 
selembar batik. Dari tanaman, pembatik belajar bagaimana Tuhan yang 
Maha Kuasa telah memberkati mereka dan melaluinya mereka memperoleh 
pendapatan dan kesejahteraan. Tanaman juga yang memberikan sumber 
belajar bagi pembatik tentang keterbatasan alam dan bagaimana mereka 
harus menjadi teman yang baik bagi tanaman dan lingkungan sekitarnya 
agar mereka bisa memperoleh hasil terbaik bagi batik mereka selanjutnya. 
Aksi-refleksi menjadi bagian dari metode ekofeminis dalam melakukan 
pendidikan kritis bagi semua pihak agar dalam mendekonstruksi, 
meredefinisi, merekonstruksi hubungan manusia dan lingkungan sebagai 
sesuatu yang integratif-holistik. Dalam inter-relasi inilah pembangunan 
berkelanjutan bisa dilakukan.[]
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Abstract

Batik is a symbolic representation of Indonesian women identity embedded into its 
femininity and its image on social-cultural construction. In the industrial process, 
women are also placed into its central but marginal role in the mode of economic 
production. The existence of Putting-Out System (POS) and Home-Workers (HW) 
has subordinated women into marginal earners in the economic chain system. 
POS and HW have risked the life of the children, women, family, community and 
the environment due to synthetic and hazardous chemical substance being used 
in Chemical-Batik Production. Environmental-Friendly Batik shall be promoted to 
guarantee the life of women and environment in grappling the ticket to sustainable 
development.

Keywords: Putting-Out System, Home-Workers, Chemical-Batik Production, 
Environmental-friendly Batik.

Latar Belakang

Di tengah persoalan kinerja Industri yang pada umumnya masih rendah, 
ada perkembangan yang menarik dari industri berbasis “putting-out” system 
(POS), khususnya handycraft textile, termasuk batik. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai ekspor yang meningkat sebesar 10 persen di tahun 2003  
(Disperindag, 2003). Industri batik merupakan salah satu produk yang 
sebagian besar diproduksi melalui POS. Data Disperindag Jawa Tengah 
(2001) menunjukkan terdapat 11.391 unit produksi batik yang tersebar di 146 
sentra produksi dengan nilai produksi sebesar  76 milyar rupiah. Pada tahun 
2010, mencapai sebanyak 48.300 unit usaha, menyerap 792.300 orang 
tenaga kerja dengan nilai ekspor mencapai US$ 110 juta (Menperindag 
dalam Media Indonesia No.2 tahun 2010). Dari data itu diungkapkan pula 
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bahwa sebagian besar dari industri ini adalah industri yang berbasis pada 
POS1 yang mengandalkan peran HW (home-workers) dan keluarganya. 

Batik dalam masyarakat diidentikkan dengan perempuan. Konstruksi 
sosial ini dikaitkan-kaitkan dengan perempuan antara lain karena ciri 
pekerjaannya yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang diidentikkan 
dengan strereotipe perempuan; area tempat kerjanya yang dilakukan di 
rumah, dan sebagian besar pekerjanya adalah perempuan. Pemandangan ini 
ditemui baik di lingkungan kraton maupun di masyarakat. Sudah sejak lama 
para perempuan mengerjakan batik dari juragannya di rumahnya sendiri-
sendiri (Tirtaamidjaja, Anderson dan Marzuki, 1966). Industri yang sebagian 
besar aktivitasnya berbasis di luar perusahaan, yaitu di rumah tempat 
tinggal pekerja atau di tempat lain yang dipilih oleh pekerjanya, dalam dunia 
akademik dikenal dengan istilah industrial homework atau industri berbasis 
pada rumah pekerja melalui sistem produksi putting-out (Dangler, 1985)2. 
ILO (1996) dalam The Homework Convention tahun 1996 mendefinisikan 
Putting-Out System (selanjutnya disingkat POS) merupakan; “Sistem produksi 
yang sebagian besar proses produksinya berada di luar perusahaan atau 
berada di rumah atau tempat yang dipilih sendiri oleh pekerjanya dan 
berlangsung tanpa atau sangat sedikit supervisi dari pemberi kerja atau 
pengusaha. Sistem produksi ini menggunakan tenaga kerja yang dikenal 
dengan istilah home-based work atau home-worker.3 Tenaga kerja ini tidak 
mempunyai ikatan kerja formal dengan pengusaha, sehingga  hubungan 
kerja di antaranya berlangsung secara informal dan eksploitatif.” Di kalangan 
peneliti dan aktivitas yang memperhatikan fenomena ini di Indonesia, home-
worker diterjemahkan menjadi tenaga kerja rumahan atau pekerja rumahan. 
Namun penulis tidak menggunakan terjemahan ini karena istilah tenaga 
kerja rumahan atau pekerja rumahan sering dimaknai secara salah, yaitu 
diidentikkan dengan pekerja dalam rumah tangga yang lebih dikenal dengan 
istilah ‘pembantu rumah tangga’ (PRT)4.  Banyak istilah lokal yang dipakai 
untuk Home Workers  yaitu mangklon, sanggan, tempahan, rengsi, buruh 
borongan, beto wangsul, buruh mancal, rengsi, “jrogan gaok”, pengrajin. 
Istilah-istilah ini berbeda-beda menurut arena atau wilayah dan memiliki 

1 DISPERINDAG Provinsi Jawa Tengah lebih banyak menggunakan istilah home-industry.
2 Juga dikenal istilah out-worker dan home-workers yang menjadi bagian dari kategori out-

worker
3 Home-workers juga sering dipertukarkan atau disinonimkan dengan home-based work. Dalam 

Bahasa Indonesia, diterjemahkan menjadi pekerja rumahan.
4 Dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan menjadi pekerja rumahan. Pengalaman penulis dalam 

berbagai diskusi ilmiah, masih terjadi pemahaman istilah pekerja rumahan yang dikonotasikan 
dengan pembantu rumah tangga. Oleh karena itu, penulis tidak menggunakan istilah pekerja 
rumahan untuk menghindari kesalahpahaman ini.
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pemaknaan yang berbeda-beda yang dikaitkan perempuan dan laki-laki atau 
gender (Hunga, 2013).

Penetapan batik Indonesia sebagai salah satu dari 76 warisan budaya 
bukan benda oleh UNESCO pada 30 September 2009 menjadi bukti bahwa 
batik telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, identitas bangsa 
Indonesia, dan diterima luas di pasar global. Perkembangan industri batik 
semakin memperoleh peluang yang besar, seiring dengan kebijakan 
pemerintah–baik pusat maupun daerah–menetapkan (mewajibkan) batik 
sebagai salah satu pakaian resmi yang dipakai pada hari kerja. Hal ini 
mendongkrak produksi batik meningkat baik di pasar domestik maupun 
ekspor. Kementerian Perdagangan RI (2011) menunjukkan bahwa nilai 
produksi tahun 2010 sebesar 2,9 triliun menjadi 3,9 triliun pada tahun 
2011. Nilai permintaan batik mengalami peningkatan sekitar 56% ataupun 
peningkatan ekspor yang  mencapai 69 juta yang dihitung dari total semua 
produk batik dan turunan batik. 

Inovasi gencar dilakukan oleh pelaku bisnis untuk meningkatkan 
serapan pasar. Batik didorong menjadi komoditas handal yang sudah masuk 
salah satu dari bidang produksi industri kreatif (Departemen Perdagangan 
RI, 2008; Kementerian Perdagangan RI, 2011; Media Industri, 2010). Namun 
penerimaan pasar yang positif ini menciptakan kondisi yang paradoks 
(Mahatma dan Hunga, A.I.R., 2009). Pertama, peluang ini juga mendorong 
semakin berkembangnya tekstil batik (batik full-printing) yang teknik 
produksinya lebih menggunakan mesin. Berbeda dengan batik yang batik 
asli dengan menggunakan perintang lilin (malam/wax) (Susanto, 1973). 
Tekstil batik berorientasi pada produksi massal, harga yang murah, dan lebih 
menciptakan citra batik sekadar komoditas semata. Hal ini mengancam ciri 
khas batik Indonesia yang mempunyai makna sosial-kultural. Kedua, tekstil 
batik (full printing) dalam tehnik produksinya membutuhkan investasi 
peralatan kerja yang relatif besar, hal mana hanya mungkin bagi industri 
berskala menengah-besar. Tentunya ini lebih banyak dinikmati oleh industri 
menengah-besar, dan sebaliknya “mematikan” industri berskala mikro 
maupun self-employment (Hunga, 2004). Ketiga, proses pembuatan baik 
batik tulis maupun cap tidak lepas dari penggunaan pewarna. Faktanya, yang 
banyak dipakai adalah warna kimia memberikan dampak yang negatif baik 
pada alam/lingkungan maupun pada manusia (produsen, pekerja, maupun 
konsumen). Setiap tahunnya, industri batik memproduksi kadar emisi CO2 
tertinggi di antara sektor UKM lainnya, yang umumnya merupakan hasil 
dari ketergantungan industri tersebut akan bahan bakar (minyak tanah) 
dan penggunaan listrik yang tinggi. Sejumlah besar UKM batik juga masih 
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menggunakan lilin, pewarna kimia serta pemutih secara berlebihan yang 
memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat (Hunga, 
2004; Clean Batik Initiative, The German-Indonesian Chamber of Industry and 
Commerce-EKONID, 2011). 

Paparan diatas menunjukan situasi dan kondisi paradoks antara produk 
batik sebagai komoditas dan citra yang melekat padanya (makna dan simbol) 
pada tataran publik; aktor (khususnya bagi pengusaha—menengah & atas) 
yang menikmati manfaat positif dan pekerjanya, khususnya perempuan di 
tataran mikro yang termarginalkan;  dan penerimaan pasar yang cepat/luas 
yang dibarengi dengan polusi dan pencemaran lingkungan yang merupakan 
limbah hasil produksi (warna kimia, polusi pembakaran minyak tanah, 
dan limbah lilin). Seharusnya batik asli tetap memiliki citra sebagai produk 
yang dihasilkan melalui “goresan” tangan pada pembatik di atas motif yang 
memiliki makna dan simbol, dikerjakan dalam hitungan waktu yang panjang, 
membutuhkan ketekunan dan kesabaran, dikemas dalam citra produk yang 
memiliki nilai budaya yang berkelas sehingga berhasil menjadikan batik 
memiliki nilai ekonomi dan non ekonomis yang relatif tinggi yang dinikmati 
oleh setiap aktor didalamnya secara fair dan ramah terhadap lingkungan. 

Kajian terhadap POS dan HW selama ini masih melihat POS dan HW 
adalah dominasi perempuan dan mereka tidak berdaya menghadapi sistem 
sehingga gambaran marginalisasi terhadap HW dan keluarganya yang 
lebih banyak dipaparkan. Penindasan terhadap perempuan dalam sistem ini 
dilihat sebagai hasil dari kerjasama (pertautan) kapitalis dan patriarki yang 
didukung oleh negara (Hartmann, 1977; Allen dan Wolkowitz, 1987; Dangler, 
1994; 1997; Prugh, 1999). Hunga (2013) menggunakan perspektif feminis 
kontemporer dalam menganalisis POS dan HW dalam industri batik untuk 
menjelaskan penindasan HW dalam keluarganya dan dalam POS dilihat baik 
dalam aspek material maupun non material. Namun penjelasan penindakan 
perempuan dalam POS ini belum memasukkan aspek lingkungan sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari fenomena ini. Oleh karena itu, kajian ini 
akan menjelaskan transformasi “putting-out” dan HW dalam Industri Batik 
dari perspektif Ekofeminisme. Hal ini sekaligus menjelaskan tantangan batik 
ramah lingkungan dalam fenomena POS. Untuk menjelaskan fenomena ini, 
penulis menggunakan metode studi kasus dari perspektif feminis.
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Limbah Batik sebagai Ancaman bagi Perempuan, Rumah,
dan Lingkungannya

Sudah diketahui secara luas di Indonesia, bahwa batik adalah komoditas 
ekonomi sejak lama dan dalam 10 tahun terakhir semakin menunjukkan 
perannya dalam perekonomian Indonesia. Kementerian Perindustrian dan 
Perdagangan secara tegas mengatakan batik adalah produk unggulan 
Indonesia dan menjadi salah satu dari 14 kategori produk andalan dalam 
ekonomi kreatif (Menperindag, 2008). Namun batik  bukan hanya komoditas 
ekonomi semata, tetapi juga nonekonomi karena mempunyai makna sosial-
budaya dan simbolik, serta memberikan identitas baik pada produsen batik, 
pengguna batik, bahkan bagi masyarakat pada umumnya (Sekimoto, 2003). 
Makna nonekonomis yang terkandung dalam batik memberikan kekuatan 
produk ini di pasar. Posisi batik semakin diperkuat dengan keluarnya 
pernyataan atau pengukuhan dari UNESCO terhadap batik sebagai kekayaan 
budaya dan identitas bangsa Indonesia (Kasiyan, 2010; Menperindag, 
2009). Hal ini ditunjukkan dengan fakta batik menjadi bagian dari ekspresi 
kehidupan masyarakat yang tidak terbatas pada busana tetapi ungkapan 
kehidupan masyarakat terkait peristiwa kelahiran, kehamilan, perkawinan, 
dan spiritual lainnya khususnya di lingkungan keraton (Doellah, 2002; 
Kerlogue, 2004; Sugiyem, 2008; Iswahyudi, 2010).

Sebagai produk sosial-kultural batik menjadi simbol dan memberi 
makna, serta menggambarkan kehidupan manusia dari waktu ke waktu. 
Batik secara keseluruhan mengandung nilai-nilai filosofis, simbol, dan makna 
yang dapat dilihat mulai dari ragam riasnya, cara pembuatannya, perannya 
dalam kehidupan sosial, serta menjadi simbol perempuan atau stereotipe 
perempuan, dan cara menggunakannya, seperti busana (Susanto,1980; Tirta, 
1996; Doellah, 2001; Hunga, 2005). Pada saat yang sama, manusia yang 
menggunakannya, memperoleh, dan memancarkan simbol dan makna, 
misalnya; rasa bangga sebagai identitas baik lokal atau Jawa maupun 
Indonesia, menunjukkan kelas sosial tertentu, image yang terkait dengan 
fashion, gaya hidup atau selera. Tarik-menarik antara nilai-nilai inilah 
yang turut membentuk dan menciptakan pasarnya sendiri dan sekaligus 
menjadikan kekuatannya menghadapi persaingan pasar (Tirta, 1996; Doellah, 
2002).

Kekuatan batik ini merupakan modal dalam konsep Bourdieu (1977, 
1990) yang dimengerti sebagai modal ekonomi, budaya, sosial, dan 
simbol. Modal melekat dan berkembang dalam habitus aktor dan aktor 
menggunakan modal sebagai strategi dalam praktiknya di dalam arena/
lingkungan atau field. Oleh karena itu, untuk meraih modal tersebut 
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dibutuhkan suatu proses panjang yang tidak lepas dari aspek historis 
aktor di dalamnya. Karena menjadi pembatik, ternyata tidak hanya 
membutuhkan ketrampilan teknis membatik tetapi juga ketrampilan non 
teknis yaitu pengetahuan tentang produk dan nilai yang menjadi bagian 
integral dalam pengembaraan pembatik untuk menghasilkan batik dan 
sekaligus untuk bisa eksis. Keterampilan membatik tidak diperoleh dalam 
waktu yang pendek dan tidak diperoleh dalam pendidikan formal namun 
melalui suatu proses belajar yang mengalir. Melalui keseharian para 
pembatik yang diberikan melalui tutur, praktek, dan refleksi belajar dalam 
lingkungan keluarga dan konteks historis para aktor5 (Doellah, 2003; Obin, 
2006; Hunga, 2005). Melaluinya, batik memberikan basis nilai dan material 
dalam pembentukan habitus para pembatik. Oleh Bourdieu (1977) habitus 
merupakan “a dialectic of internalization of externality and the externalization 
of internality”. Proses internalisasi yang terus diterima atau dilakukan dalam 
sistem ini akan membentuk habitus yang berfungsi sebagai kerangka pikir 
aktor yang tereksternalisasikan dalam bentuk praktik atau tindakannya, dan 
selanjutnya apa yang tereksternalisasikan ini mengalami proses inter-nalisasi 
kembali, dst., semuanya berlangsung dalam area atau field (periksa dalam 
Haryatmoko, 2003).  

Dalam konteks batik, habitus para produsen batik akan berfungsi dalam 
3 hal, yaitu: (1) matrix of perception atau matriks persepsi;(2) appreciations 
atau apresiasi; (3) actions atau tindakan; dan ketiganya menentukan 
keberadaan mereka dalam dunia perbatikan serta batik itu sendiri. Pada 
wilayah persepsi, habitus merupakan dasar seseorang dalam berpikir 
dan mempersepsikan “sesuatu”, misalnya batik sebagai nilai maupun 
praktik di dalam arena (lingkungan), sekaligus sebagai dasar dalam proses 
mengapresiasikan batik. Pada wilayah apresiasi, habitus menjadi tempat 
memulai, mengolah, dan menentukan bagaimana tindakan terhadap 
“sesuatu” (batik). Pada wilayah tindakan, habitus merupakan basis bagi 
individu untuk melakukan aksi. Tiga hal tersebut saling terintegrasi (dialektis) 
dan merupakan cerminan dari habitus seseorang. Oleh karena itu, habitus 
antara satu orang dengan orang yang lain memiliki kecenderungan yang 
berbeda-beda karena persepsi, apresiasi, dan aksi seseorang tentu berbeda 
pada setiap orang. Bila dikaitkan dengan batik, maka aktor batik (pembatik, 
desainer, pengusaha) maupun penikmat hasil karya batik seperti konsumen 
dan pemerhati batik dalam kelas-kelas habitus yang berbeda. Dalam realitas, 
aktor dihadapkan pada fakta batik sangat beragam yang mengelompokkan 
mereka dalam klasifikasi yang bukan sekadar fisik tetapi memposisikan 

5 Rekaman wawancara dengan Josephine Komara, seorang pengusaha dan desainer kain batik 
pada tahun 2009 dengan tiga stasiun TV swasta. 



Ekonomi dan Pembangunan 183

dalam kelas sosial tertentu yang dikaitkan dengan citra batik keratonan, 
batik saudagar, batik pesisiran, dan kombinasinya (Tirta, 1996; Doellah, 2002). 
Dalam konteks yang sama mengelompokkan tindakan mereka dalam kreasi 
menghasilkan batik dengan berbagai inovasi, termasuk citra batik pewarna 
kimia dan atau pewarna alami. Aktor yang memproduksi batik tulis dan 
warna alam memperoleh ‘tempat’ atau kelas tersendiri dalam masyarakat 
karena dikenal sebagai baik yang ekslusif dan mahal. Kreasi dan apresiasi 
yang diterima tidak terlepas dari habitus mereka dalam memahami batik 
sebagai satu kesatuan produk yang melekat (integral) pada masyarakat dan 
lingkungan (alam) (Hunga, 2013). 

Dalam konteks POS, pada saat aktivitas produksi batik berlangsung 
di luar perusahaan atau di rumah pekerja atau dalam area domestik, maka 
terjadi kontradiksi antara proses produk yang diidentikkan dengan publik, 
menghasilkan uang, dan tempat menghasilkannya justru berada di ruang 
domestik. Oleh karena itu, dialektika para aktor di dalamnya berlangsung 
dalam ruang fisik dan sosial yang selama ini dipisahkan secara ketat oleh 
kapitalisme yaitu ruang publik yang dimaknai sebagai ruang kerja, produktif, 
menghasilkan uang, dan menjadi tempat para laki-laki sebagai pencari 
nafkah utama. Dipisahkan dengan ruang domestik yang dimaknai sebagai 
tidak produktif, tidak menghasilkan uang, tempat perempuan atau Ibu RT, 
dan memberi pelayanan pada suami dan anak sebagai ekspresi dari nilai 
patriarki. Kedua arena ini sebelumnya, dipisahkan secara ketat dalam artian 
fisik/material dan konsep/nilai, namun sekarang dalam modus produksi POS, 
keduanya tumpang-tindih—di arena ini berlangsung produksi batik (untuk 
industri) dan reproduksi rumah tangga. Namun penyatuan ini (tumpang-
tindih) hanya terjadi pada basis material atau ruang fisik dan tidak terjadi 
pada aras konsep. Artinya, pada aras konsep, masyarakat maupun aktor 
masih melihat rumah identik dengan perempuan dan aktivitas reproduksi 
RT. Hal ini  menjadi alasan aktivitas produktif dalam rumah tidak dihargai 
setara dengan tempat kerja yang diidentikkan dengan ruang publik yang  
menghasilkan uang. Oleh karenanya, rumah juga tidak dilihat sebagai tempat 
yang berbahaya bagi limbah produksi. Proses produksi dianggap sebagai 
‘sambilan’, tidak kontinu, hanya sedikit, dan tidak berbahaya. Hampir semua 
responden dalam studi ini, baik perempuan maupun laki-laki, masih melihat 
rumah sebagai area reproduktif. Bagi perempuan HW, pekerjaan membatik 
dianggap sebagai sampingan atau bukan pekerjaan utama, baik itu dilakukan 
di dalam rumah maupun di luar rumah. Sedangkan untuk para laki-laki HW, 
pekerjaan membatik adalah pekerjaan utama, baik dilakukan di luar rumah 
maupun di dalam rumahnya. Laki-laki HW melihat rumah sebagai tempat 
kerja dan simbol otoritasnya. Ia melihat bekerja di rumah menciptakan ruang 
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yang memberikan kebebasan kepadanya dan sekaligus otoritas (Hunga, 
2011, 2013).

Penggambaran kapitalisme dalam memanfaatkan tenaga kerja 
perempuan dan keperempuanan perempuan6 sebagai sumber tenaga 
kerja murah sudah sejak lama terjadi. Untuk mendukung industri tenaga 
perempuan tetap dikurung dalam rumah, dalam kondisi tertentu mereka 
dikerahkan masuk ke pabrik, dan selanjutnya pada saat terjadi restrukturisasi 
ekonomi akibat krisis, para pekerja ini dikerahkan kembali masuk ke rumah. 
Strategi ini merupakan fakta konkret kapitalisme yang menjadikan tenaga 
kerja ini mengejar keuntungan (Hartmann, 1976). POS menjadi tempat 
yang baik bagi pelaku bisnis ( juragan batik) karena HW dan rumah tinggal 
sebagai tempat produksi produk memberikan beberapa alasan pembenaran 
untuk memperoleh keuntungan dari hasil berbagai efisiensi produksi: tidak 
menyediakan tempat kerja bagi pekerja, tidak menyediakan alat kerja, tidak 
menyediakan biaya pemeliharaan tempat kerja, tidak menyediakan biaya 
produksi karena menggunakan listrik dan air, tidak menyediakan jaminan 
sosial pada pekerja selayaknya pekerja di pabrik, tidak menyediakan biaya 
untuk pengolahan limbah, dll. Namun dalam sistem yang fleksibel dan 
informal ini, pengusaha bukannya tanpa risiko, karena semua aktivitas 
berlangsung secara informal dan sangat tergantung kondisi dalam rumah 
tangga dan kemampuan aktor dalam menghasilkan produk. Dalam konteks 
ini, aktor-aktor dalam POS (arena) saling  menyebar ‘kekuatannya’ dalam 
memanfaatkan sistem yang ada. 

Dalam konteks perempuan HW, dia dihadapkan pada ‘kekuatan-
kekuatan’ dalam POS yang  menentukan (tidak ada pilihan) pekerjaan 
produktif yang diberikan melalui juragan-juragan dan atas persetujuan 
pemilik otoritas rumah tangga (suami) untuk menerima pekerjaan tersebut 
dikerjakan di dalam rumahnya, tetapi menerima dihargai lebih rendah 
dengan pandangan seperti dipaparkan di atas. Namun demikian, para 
perempuan bukanlah aktor tanpa modal. Kemampuan membatik merupakan 
modal yang bisa ia negosiasikan dengan para aktor yang mendominasi POS. 
Pengetahuan dan keterampilan membatik menjadi modal para pembatik 
dalam relasi produksi dalam POS (Hunga, 2010, 2011). 

Dari paparan di atas, penulis menjelaskan fenomena POS dan HW 
dalam industri batik dari kerangka logika kapitalis yang bekerjasama dengan 

6 Istilah yang digunakan peneliti feminis yang menunjukkan konstruksi gender atas perempuan 
yang berakar pada  ‘ideologi” gender. Nilai ini tidak hanya ada dalam area domestik tetapi 
juga dalam dunia kerja. Nilai ini menjadi legitimasi bagaimana perempuan menjadi objek 
semata (Brigitte dan Saptari, 1997)
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patriarki yang diletakkan dalam konsep Bourdieu (1977; 1990). Oleh karena 
itu, kerangka analisis yang penulis bangun adalah bahwa dialektika dalam 
POS yang menghasikan batik dipahami dalam konteks habitus pada aktor 
di dalamnya yang diperoleh dalam proses belajar, baik teknis dan nilai 
yang berlangsung dalam proses yang panjang. Habitus inilah yang menjadi 
kerangka berpikir tentang batik dan mengarahkan mereka dalam praktik 
menghasilkan, memaknai, dan memperlakukan. Termasuk di dalamnya 
menjual batik di dalam suatu area dalam hal ini POS, yang melibatkan 
banyak kekuatan atau modal. Dalam arena ini aktor mengenal dan berusaha 
memiliki modal baik secara teknik melalui keterampilan membatik dan 
maupun prinsip melalui pengetahuan dan pemahaman tentang nilai, 
termasuk ‘ideologi’ gender yang menentukan peran dan posisinya dalam 
arena ini. Dalam arena yang lebih luas yaitu pasar, maka aktor dalam 
POS berhadapan dengan kekuatan kapitalisme, termasuk negara yang 
menentukan peran dan posisi mereka dalam pasar yang lebih luas. Di area 
inilah para aktor menemui dan menyadari mereka mengalami perbedaan 
(distinction), kekerasan simbolik, di antaranya karena dominasi laki-laki dan 
pemarginalan perempuan, juga kelas sosial. Konstruksi gender dalam POS 
sering diterima oleh para perempuan sebagai sesuatu yang normal dan 
sudah seharusnya diterima yang oleh Bourdieu disebut sebagai doxa. 

Namun dalam analisis POS selama ini, para peneliti masih melupakan 
dimensi lingkungan (alam) yang dilihat dalam tiga hal, yaitu modal yang 
keberadaannya justru terbatas; menjadi arena, dan sekaligus lingkungan 
juga turut membentuk habitus aktor. Memasukan aspek lingkungan 
menjadi penting mengingat antara lain; 1) proses pembuatan batik tidak 
terlepas dari modal yang diambil dari dan dibuang ke lingkungan. Secara 
historis, awalnya batik diproduksi dengan menggunakan bahan alamiah 
dari berbagai tanaman (kayu, akar, daun, dan batangnya) yang ada di 
sekitarnya; 2) motif batik banyak terinspirasi karena alam sebagai bagian 
integral kesadaran manusia akan ketergantungannya pada alam. Pujianto 
(2003) dan Hidayat (2004) memaparkan bahwa motif unsur alam dapat 
ditemui dalam motif Semen yang mempunyai pengertian tunas atau tumbuh 
menjalar, yang berarti kesuburan;  motif Sawat (Garuda) yang ditampilkan 
dengan dua sayap membentang terbuka, melambangkan keberanian 
atau kekerasan; dan motif Alas-alasan (hutan) menggambarkan suasana 
hutan yang mencerminkan kehidupan alam ini, yang berupa rintangan dan 
ketenteraman; 3) adanya permintaan pasar yang meningkat mendorong 
manusia mencari cara produksi yang cepat, efisien, dan murah. Pilihannya 
adalah mengganti bahan alamiah dengan kimia. Mengganti canting sebagai 
alat/media menggoreskan (menulis) batik menjadi cap bahkan printing. 
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Proses ini terus berlangsung dan dampaknya pada buangan sisa produksi 
(limbah) berbahaya ke alam yang menyebabkan tanah dan ekosistemnya 
menjadi rusak; 4) dalam POS maka sebagian besar proses produksi berasal 
dari dalam dan sekitar rumah pekerja (HW). Kondisi lingkungan menjadi 
berubah yang semula lebih banyak digunakan untuk keluarga menjadi 
tempat produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah menjadi 
‘kumuh’ karena para pekerja tidak memiliki sistem pengolahan limbah. 
Limbah dibuang sembarangan dan ikut mencemari lingkungan sekitarnya, 
misalnya; sumber air minum, tanah, pohon, dan lingkungan sekitarnya; 
dan 5) ketersediaan bahan baku warna alam juga terbatas oleh karena 
itu menjadi suatu kebutuhan untuk mencari alternatif memanfaatkan 
limbah tanaman, seperti ampas teh, sisa gergaji kayu, kulit buah, daun 
yang tua, pelepah pisang, dan limbah tanaman lainnya (Soetjipto, 2012); 
dan 6) Limbah produksi batik yang mencemari lingkungan rumah pekerja 
(HW) menciptakan dampak buruk bagi kesehatan, khususnya pada anak 
dan perempuan (Hunga, 2013). Dalam hal ini, pertanyaannya adalah 
dimana peran dan posisi industri dalam persoalan ini. Mereka (sebagai 
satu kekuatan) terlepas dari persoalan ini melalui modus produksi POS. 
Persoalan ini menambah persoalan marginalisasi HW-keluarganya, sekaligus 
lingkungan.

Putting-Out System dan Home-Workers
dalam Perspektif Ekofeminisme

Kuatnya aspek gender dan lingkungan dalam POS dan HW, maka analisis 
ini perlu dilihat dari perspektif ekofeminisme. Ekofeminisme adalah 
sebuah istilah yang merupakan gagasan lama yang tumbuh dari gerakan 
sosial – gerakan feminis, perdamaian, dan ekologi pada akhir tahun 
1970-an dan awal tahun 1980-an. Secara terminologis, ekofeminisme 
diperkenalkan oleh Francoise d’Eaubonne dalam bukunya Le Feminisme 
ou la Mort (Feminism atau Kematian) yang diterbitkan pada tahun 1974, 
namun baru menjadi populer pada saat muncul berbagai protes menentang 
pengrusakan lingkungan dan bencana ekologis yang terjadi (Shiva dan Mies, 
1993). Ekofeminisme adalah sebuah istilah baru untuk gagasan lama yang 
tumbuh dari berbagai gerakan sosial yakni gerakan feminis, perdamaian, 
dan ekologi pada tahun 1970 -an dan awal 1980-an. Namun, istilah baru 
menjadi populer dalam kaitannya berbagai proses dan aktivitas menentang 
perusakan lingkungan hidup, yang semula dipicu oleh bencana ekologis 
yang terjadi secara berulang-ulang. Ketidakadilan terhadap perempuan 
dalam lingkungan ini awalnya berangkat dari fakta adanya ketidakadilan 
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yang dilakukan oleh manusia terhadap nonmanusia atau alam. Oleh karena 
perempuan selalu dihubungkan dengan alam maka secara konseptual, 
simbolik, dan linguistik, perempuan bersama-sama alam menjadi korban 
dari penindasan ini. Karen J Warren (dalam Arivia, 2002) mengatakan bahwa 
keterkaitan ini sangat terkait dengan konstruksi masyarakat yang dibentuk 
oleh nilai, kepercayaan, pendidikan, tingkah laku yang memakai kerangka 
kerja patriarki, dimana ada justifikasi hubungan dominasi dan subordinasi, 
penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki. Oleh karenanya, isu-isu 
feminisme dan ekologi saling berkaitan. Gerakan feminisme dan ekologi 
mempunyai tujuan yang saling memperkuat, keduanya hendak membangun 
pandangan terhadap dunia; prakteknya yang tidak berdasarkan model-
model yang patriarkis dan dominasi. Ada kaitan yang sangat penting antara 
dominasi terhadap perempuan dan dominasi terhadap alam. Kehancuran 
ekologi saat ini akibat pandangan dan praktek yang androsentris dan 
antroposentris. Kaitan antara feminisme dan lingkungan hidup adalah 
historis-kausal. Para filsuf ekofeminisme berpendapat konsep dasar dari 
dominasi kembar terhadap alam dan perempuan adalah dualisme nilai dan 
hierarki nilai. Maka, peran etika feminisme dan lingkungan hidup adalah 
mengekspos dan membongkar dualisme ini serta menyusun kembali 
gagasan filosofis yang mendasarinya (Darmawati, 2002). Ekofeminisme 
merupakan suatu keterkaitan dan keseluruhan teori dan praktek dalam 
mencapai perubahan sistem dan struktur masyarakat yang menempatkan 
manusia laki-laki dan perempuan, serta alam menjadi satu kesatuan yang 
integral-holistik. Oleh karenanya keadilan ekonomi dan keadilan sosial, 
kesetaraan gender, dan lingkungan hidup, semuanya saling terhubung, dan 
penting bagi perdamaian (Darmawati, 2002).

Di tengah krisis ekologi, Shiva dan Mies (1993) dalam bukunya 
Ecofeminism mengemukakan pemikiran dan gerakan ekofeminisme 
yang merupakan kritik terhadap pendekatan pembangunan yang tidak 
memperhatikan keberlangsungan ekologis sekaligus meminggirkan salah 
satu entitas manusia di dalamnya, yaitu perempuan. Oleh karenanya, 
ekofeminisme mengupayakan untuk memecahkan masalah kehidupan 
manusia dan alam yang berangkat dari pengalaman perempuan dan 
menjadikan pengalaman perempuan sebagai salah satu sumber belajar 
dalam pengelolaan dan pelestarian alam. Hal ini juga berarti memberikan 
ruang (akses) yang adil dan setara bagi perempuan bersama laki-laki dalam 
pengelolaan dan pelestarian alam. Para ekofeminis juga mengungkapkan 
bahwa peran gender yang diberikan pada perempuan menyebabkan mereka 
mempunyai ‘kepekaan’ dan ‘kedekatan’ dengan alam. Dalam masyarakat 
yang menjadikan alam dan tanah sumber kehidupannya telah menciptakan 
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hubungan yang tidak sekadar material tetapi tanah dan masyarakat, bumi 
dan rakyatnya adalah interkoneksi yang intim (Shiva, Vandana, 2005). Atas 
nama pembangunan maka pendekatan pembangunan yang mengutamakan 
pertumbuhan ekonomi semata menghilangkan hubungan manusia dan 
alam yang sedianya ‘intim’ menjadi hubungan yang materialistik. Mengacu 
pada konteks batik dan POS maka perspektif ekofeminisme menjadi hal 
yang penting untuk dapat menjelaskan proses dan dampak transformasi 
secara integratif-holistik. Artinya menggambar dialektika yang mendorong 
posisi HW dan keluarganya menjadi strategis dalam mendukung eksistensi 
industri dan sebaliknya memarginalkan7 HW dan keluarganya, khususnya 
pada perempuan HW. Sejalan dengan itu, menggambarkan dampaknya 
terhadap lingkungan dimana proses POS sebagai satu kesatuan produksi. 
Dialektika aktor dalam relasi produksi untuk menghasilkan batik dalam POS 
(arena) menciptakan kompleksitas yang dapat pada; (1) pada level makro, 
HW-pengusaha sebagai representasi industri berbasis POS dalam arena 
pasar, menghasilkan batik sebagai komoditas sekaligus identitas bangsa 
yang telah menciptakan pasarnya dengan logikanya sendiri; (2) pada level 
medium dalam arena produksi, aktor (HW-HW dan HW-pengusaha) yang 
menempati posisi dan peran  berbeda dalam rantai produksi dan organisasi 
produksi batik; dan (3) pada level mikro yang terjadi di area rumah HW, 
merupakan titik persinggungan atau dua proses terjadi saling tumpah-
tindih yaitu proses produksi dan reproduktif karena proses produksi batik 
berlangsung dalam atau sekitar rumah tinggal HW. Pada ketiga level ini 
kekuatan yang digerakkan oleh pengusaha yang mewakili logika kapitalis 
saling berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang berakar pada ‘ideologi’ 
gender yang berlangsung dalam rumah sebagai arena produksi sekaligus 
arena reproduktif. Karakteristik yang khas inilah yang menjadi pembeda POS 
dan HW pada industri batik dibandingkan POS pada umumnya (Hunga, 2005; 
2010). 

Modus Produksi: Desentralisasi Produksi yang Bias Gender 
dalam Rantai Pekerjaan

Desentralisasi dan reorganisasi produksi merupakan pendekatan sistem 
yang fleksibel dan informal yang menguntungkan bagi industri. Gerakan ini 
marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia memasuki 

7 Konsep marginal digunakan oleh Scott untuk memahami relasi antara industrialisasi dan 
pekerjaan perempuan. Marginalisasi dipahami sebagai suatu proses pemiskinan perempuan 
karena semakin disingkirkan, dikondisikan tidak mampu menjangkau dan tidak dapat 
menjangkau berbagai sumber-sumber produktif, serta dikondisikan mene-rima perlakuan 
dan penghargaan yang berbeda atau lebih rendah dibanding laki-laki (Scott,1986).
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tahun 1990-an dan memperoleh momentum pada masa krisis ekonomi pada 
tahun 1997. Desentralisasi produksi yang dilakukan oleh industri melalui 
pemecahan rantai produksi, pemindahannya ke rumah atau sekitar rumah 
pekerjaanya (HW), dan membangun klaster produksi sebagai area/ranah 
modus produksi melalui POS. Proses ini melalui beberapa tahapan, seperti 
dijelaskan sebagai berikut. Pertama, berkaitan dengan pemecahan rantai 
produksi. Perbedaan yang ditemukan dalam POS yang diteliti dibandingkan 
dengan POS pada umumnya adalah terjadi proses pemecahan rantai 
produksi menjadi spesifik dan panjang. Dalam sub-kasus BaYo8 disebut batik 
Basang, pada Gambar 1, tampak rantai produksi batik tulis halus, motif 
kontemporer, dan eksklusif yang diarahkan untuk segmen pasar menegah 
ke atas, baik untuk dalam negeri maupun ekspor. Terlihat rantai produksi 
batik Basang dipecah-pecah secara spesifik dan panjang, tergantung pada 
nilai tambah pada produk akhir yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. 
Misalnya; bahan batik, kemeja batik, blouse, dll., dengan berbagai kreasi yang 
melengkapinya dan di atas media kain seperti sutera, sutera tenun ATBM, 
katun, dll. 

Desentralisasi produksi batik Basang ini melalui;  (1) proses menenun 
menghasilkan kain sutera dengan menggunakan alat mesin semi manual 
yang dikenal dengan (Alat Tenun Bukan Mesin–ATBM). Alat ini dibeli dan 
memakai instruktur dari Korea. Desain tenun sudah dirancang sebelumnya 
melalui pengaturan mesin (disebut mata tenun) untuk menghasilkan motif 
yang diinginkan. Kain yang dihasilkan ini disebut kain tenun Basang dan 
menjadi populer di dunia perbatikan di Indonesia dan sekitarnya pada 
tahun 2000-an. Sutera tenun Basang terkenal halus, tenunannya rapat, dan 
ciri khasnya adalah motifnya dirancang melalui kombinasi motif tenun yang 
dikombinasikan dengan batik di atas motif yang dihasilkan dari tenun. Hasil 
karya ini dikenal dengan nama batik Basang. Bagi pembatik, sebenarnya kain 
sutera tenun Basang ini relatif sulit karena kainnya licin dan permukakannya 
berserat sehingga mata canting yang digunakan untuk membatik tidak 
bisa berjalan mulus. Oleh karenanya dibutuhkan keterampilan yang relatif 
tinggi, ketekunan, dan kesabaran dalam menyelesaikannya. Kesulitan 
lainnya adalah dalam teknik pewarnaan. Kesulitannya tidak hanya terletak 
pada paduan warna yang cenderung sulit bagi tukang warna, juga risikonya 
relatif tinggi karena media kainnya halus, mahal, dan dibuat dalam jumlah 
yang sedikit untuk setiap desain atau eksklusif. Karakter batik Basang yang 
eksklusif juga membutuhkan aktor dalam setiap rantai produksi yang 
memiliki keterampilan yang relatif cukup sampai tinggi. Oleh karena itu, 

8 Basang (Ba), YoSe (Yo), TOGA, SIA, SRIKANTI, HADIBRO merupakan kasus dalam penelitian ini.
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karakter produk juga berpengaruh pada relasi aktor di dalamnya. Posisi 
strategis dalam proses tenun dipegang oleh para laki-laki seperti instruktur, 
koordinator pada HW yang berperan sebagai tempahan. Para HW diupah 
berdasarkan satuan lembar kain atau potong kain (pieces). Setelah kain 
sutera ini selesai maka kain ini akan dikirimkan ke lokasi yang berbeda di 
rumah-rumah para tempahan yang diberi pekerjaan memproduksi batik 
di atas media kain ini; (2) pada tempat terpisah ada proses menggambar 
desain batik di atas kertas transparan dan pekerjaan ini disebut juga coret 
atau gambar. Hasil kerja ini nantinya akan dipindahkan di atas kain sutera 
tenun dan proses ini disebut nglebat atau kopi. Proses ini sebagian besar 
dikerjakan oleh HW laki-laki yang diupah per satuan kain yang sudah 
digambarkan motif batik di atasnya; (3) serangkaian proses menulis di atas 
media kain mengikuti desain yang sudah ada dengan menggunakan canting 
dan lilin. Pekerjaan ini disebut membatik yang dilakukan berulang-ulang 
tergantung dari berapa banyak kombinasi warna yang ingin dibuat di atas 
helaian kain ini. Pekerjaan membatik berstrata mulai dari ngengreng (disebut 
ambil motif) dan dilanjut pekerjaan nerusi yaitu melakukan pekerjaan yang 
sama dengan ngengreng tetapi dilakukan di permukaan sebaliknya nembok, 
mbironi, dst. Semua tahapan pekerjaan ini dilakukan perempuan yang diupah 
berdasarkan tahapan pekerjaan ini per satuan helaian; (4) pewarnaan yang 
dilakukan berulang-ulang tergantung kombinasi warna yang diinginkan. 
Semua tahapan pekerjaan ini dilakukan oleh laki-laki yang diupah harian dan 
ditambah uang makan dan rokok; (5) menghilangkan lilin pada kain dengan 
menggunakan air masak melalui proses memasaknya yang disebut nglorot. 
Tahapan pekerjaan ini semuanya dilakukan oleh laki-laki dengan upah harian; 
(6) menjemur dengan cara diangin-anginkan tidak di bawah terik matahari. 
Semua pekerjaan ini dilakukan laki-laki dengan upah harian; (7) bila produk 
tersebut adalah selendang maka ada proses terakhir atau diawalnya pada 
lembaran kain dibuat rumbai. Rantainya dapat dilanjutkan bila bahan batik 
dijahit menjadi busana melalui rantai desain, pola, potong, jahit, dst. 

Pada Gambar 1 akan tampak rantai produksi pada kasus batik Basang. 
Dalam gambar berikut ini, menunjukan peta integrasi pekerja atau aktor 
dalam setiap rantai menurut jenis kelamin atau gender. Integrasi pekerja 
perempuan dan laki-laki dalam rantai produksi berlangsung bukan semata 
keterampilan tetapi lebih karena konstruksi sosial yang muncul sebagai 
bagian integral dari habitus baik dari pemberi kerja atau pengusaha maupun 
penerima kerja atau pekerja.
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Gambar 1. Desentralisasi Produksi Kasus Batik Basang

Hampir tidak ada pertanyaan dari para pembatik, mengapa laki-laki 
selalu masuk dalam pekerjaan yang strategis, seperti; desain, meracik warna, 
membantu proses pewarnaan, dan menghilangkan lilin pada kain batik dan 
mengeringkannya? Juga mengapa semua pekerjaan laki-laki ini dihargai 
lebih tinggi dari pada perempuan? Sebaliknya, mengapa perempuan masuk 
dalam semua subrantai yang dihargai lebih rendah, seperti membatik, 
menyulam, membuat rumbai, membagi pekerjaan, dan mengontrol kualitas 
kerja? Pembagian kerja seperti ini telah berlangsung lama dan hampir tidak 
dipertanyakan kebenarannya. Hal ini merupakan manifestasi dari habitus 
yang telah menjadi doxa (Bourdieu, 1977) dalam aktor-aktor di dalam POS. 

Pembagian pekerjaan ini bukan berdasarkan kompetensi tetapi lebih 
karena konstruksi nilai berdasarkan perbedaan jenis kelamin atau ‘ideologi’ 
gender yang dipadu atau bertautan dengan motif ekonomi. Seorang 
perempuan dan laki-laki masuk dalam rantai pekerjaan tertentu tidak hanya 
bermakna ekonomi karena terkait dengan pendapatan, dan juga daya 
tawarnya (power) dalam rantai tersebut. Namun lebih dari itu konstruksi 
gender yang dilekatkan pada pekerjaan tersebut. Seorang tukang gambar 
dan peracik warna batik tidak hanya memperoleh pendapatan yang lebih 
tinggi daripada pekerja lainnya, khususnya para pekerja perempuan, tetapi 
mereka juga diperlakukan khusus oleh para juragan karena dianggap 
menjadi modal yang penting bagi para juragan. Mereka ini sebagian besar 
adalah laki-laki. Mereka menempati kelas sosial-ekonomi yang lebih tinggi di 
antara pekerja yang memproduksi batik sejenis maupun batik yang berbeda, 
khususnya batik eksklusif dan batik halus.
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 Dalam kasus batik BaYo, walaupun secara kuantitas lebih banyak 
pekerja perempuan dan stereotipe yang melekat pada batik tulis adalah 
stereotipe feminin, tetapi posisi penting dan strategis ditempati oleh 
para pekerja laki-laki pada jenis pekerjaan desain, peracik warna, atau 
tukang warna. Bapak Sukir merupakan salah satu dari 3 tempahan9 yang 
semuanya laki-laki  yang memiliki kompetensi meracik warna atau tukang 
warna, menjadi orang kepercayaan Bapak Basang. Untuk mengikat dan 
mengontrolnya maka Pak Basang melakukan serangkaian strategi, antara 
lain: (1) membangun relasi yang hampir rutin setiap minggu dalam 2 tahun 
awal usahanya didirikan bahkan kadang-kadang seperti sidak; dan (2) selain 
memberikan upah rutin per bulan dan bonus tertentu di hari spesial seperti 
Idul Fitri, Pak Basang memberikan fasilitas seperti tanah dan rumah, mobil, 
dan sepeda motor. Pandangan ini akan sangat berbeda sekali dengan 
perempuan tempahan yaitu Sarmi yang mengkoordinir HW pembatik yang 
semuanya perempuan. Posisi Sarmi dinilai tidak setara dengan pekerjaan 
meracik warna dan hal ini mempengaruhi daya tawarnya dalam POS 
khususnya dalam menghadapi juragan.

Posisi aktor sebagai desainer yang sekaligus pemilik usaha (Basang dan 
YoSe) memegang peranan penting dalam keseluruhan proses pemecahan 
rantai produksi dan nilai tambah yang dirancang sejak awal untuk batik 
ini. Desainer adalah aktor atau aktor-aktor, yang menciptakan selera dan 
sekaligus mengonstruksi selera, baik di antara produsen batik maupun 
konsumen batik. Batik BaYo telah menciptakan kelasnya tersendiri. Hal 
ini diperoleh melalui kerja keras dalam waktu yang  panjang  sehingga 
terbangun habitus mereka yang menjadi kerangka pikir dan bertindak. 
Mereka sudah menjadi trendsetter dunia fashion yang membawa, 
menggunakan, memanipulasi dengan kreativitasnya pada batik sebagai 
komoditas yang memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus nonekonomi yaitu 
makna dan identitas.

Kedua, perbedaan lainnya dengan POS pada umumnya adalah 
jenis pekerjaan dari rantai produksi yang dipindahkan ke HW. Pengalihan 
pekerjaan oleh pengusaha atau juragan ditunjukkan dengan garis putus-
putus. Dalam POS ini, industri batik melakukan; pemindahan rantai produksi 
dari pengusaha ke pekerjanya atau HW yang faktanya bukan sebagian 
kecil tetapi sebagian besar dari satu proses produksi yang panjang; tidak 
sederhana baik dari aspek teknis atau keterampilan dan pengelolaannya; 

9 HW dalam istilah lokal adalah sanggan dari bahasa jawa, “songgo” yang artinya mendukung. 
Biasanya sanggan merupakan istilah untuk perempuan. Sedangkan laki-laki diberi istilah 
“tempahan” dari kata “tempohke” yang berarti diwakilkan atau wakil juragan. Sering 
diplesetkan menjadi “jrogan kecil”; “bos cilik”; “Jrogan gaok”.
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dikerjakan oleh banyak HW yang sudah terstratifikasi melalui konstruksi 
gender. Rantai pekerjaan ini mulai dari yang tidak menghasilkan sampai 
yang menghasilkan limbah produksi. Temuan di lapangan menunjukkan 
tiap pembatik mempunyai spesialisasi dalam jenis pekerjaan membatik, 
yaitu ngengreng, nerusi, nembok, dan mbironi bahkan ada yang mempunyai 
spesialisasi ngengreng hanya untuk motif tertentu, seperti motif parang 
dengan beberapa modifikasinya. Keterampilan membatik ini diperoleh 
secara turun-temurun dari orang tua mereka sejak masih kecil10 dan 
berpeluang menguasai keterampilan yang relatif lengkap dalam membatik. 
Contohnya Ibu Painem yang memiliki keterampilan yang lengkap, ia 
belajar membatik mulai dari tahapan terendah sampai tertinggi dalam 
satu satuan pekerjaan membatik. Ia belajar makna setiap motif tradisional, 
bagaimana menggambar atau mendesain batik, dan bagaimana menjadi 
seorang yang ahli dalam membatik. Ibu Painem merasa semua ini adalah 
modalnya sehingga ia meraih kepercayaan dari juragannya dan mampu 
mempertahankannya sehingga ia berhasil meraih posisi sebagai tempahan. 
Kemampuan coret atau menggambar desain yang dimiliki oleh Bu Painem 
sebenarnya tidak lazim di kalangan perempuan pembatik karena pekerjaan 
ini merupakan dominasi para laki-laki. 

Sayangnya, kisah Bu Painem ini semakin jarang ditemui. Saat ini 
pembatik memiliki keterampilan yang spesifik, misalnya hanya dapat 
atau menerima jenis pekerjaan ngengreng, mbironi, dst. Hal ini juga 
berarti mereka mempunyai akses yang semakin terbatas dan tidak dapat 
mengontrol satu kesatuan proses produksi yang sebelumnya mereka 
lakukan. Menurut Bu Tumini, keterampilan membatik bukanlah keterampilan 
yang mudah karena perlu proses belajar untuk dapat menyesuaikan dengan 
kebutuhan pasar. Ada pembatik yang tidak mudah diminta mengerjakan 
motif di luar motif pakem atau tradisional, seperti parang, sidomukti, dan 
lain-lain karena merasa susah menuangkan ide dalam motif di luar motif 
yang biasa dikerjakan. Situasi ini juga dialami tukang cap dan tukang buat 
canting. Yang ironis lagi semakin banyak anak muda tidak lagi meminati 
pekerjaan membatik. 

Ketiga, perbedaan lainnya dengan fenomena POS pada umumnya 
adalah pembentukan gugus produksi atau klaster POS yang dilakukan oleh 
para pengusaha untuk mencapai efisiensi produksi melalui biaya produksi 

10 Ibu Tumini (bukan nama sebenarnya) saat ini berusah sekitar 50 tahun. Seorang pembatik yang 
memiliki keterampilan membatik cukup lengkap yaitu; coret motif batik pakem, ngengreng, 
nerusi, nembok, mbironi, dll. Belajar membatik sejak usia 10 tahun dari orang tua mulai dari 
proses yang sangat sederhana, misalnya membuat garis pinggir pada jarik (“nyeret”). Proses 
belajar dikerjakan sambil membantu pekerjaan orang tua.
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rendah, mencapai skala produksi, dan oleh karenanya bisa mencapai harga 
yang kompetitif. Pengusaha melakukan serangkaian usaha menyebar 
rantai produksi yang sebelumnya menyatu atau menjadi satu dalam pabrik 
dan memudahkan untuk dikontrol, dibawa ke luar pabrik. Pemetaan lokasi 
penempatan rantai produksi dan integrasi HW di dalamnya bukanlah 
pekerjaan yang mudah. Persoalannya bukan hanya jaraknya yang berjauhan, 
tetapi juga keterampilan dan pengetahuan lokal yang harus dimiliki oleh 
pembatik. Oleh karena itu, penempatan rantai produksi tidak hanya di 
wilayah rural atau urban, tetapi menjangkau area yang luas, yang dapat 
ditemui di wilayah urban dan rural (lihat Gambar 2 di bawah). 

Gambar 2. Organisasi Rantai Produksi yang Membentuk Cluster Produksi

Dalam Gambar 2 tampak sub-rantai produksi sejenis mengelompok 
dalam satu area dan beberapa sub-rantai produksi saling diintegrasikan 
membentuk satu kesatuan rantai produksi. Setiap sub-rantai produksi 
dikoordinir oleh seorang tempahan yang berfungsi sebagai kontrol kualitas. 
Semua sub-rantai tidak saling berinteraksi tetapi terpusat pada pengusaha 
atau juragan.

Pembentukan modus produksi POS ini secara teknis ekonomi 
tentunya tidak ekonomis, tetapi ini merupakan kekuatan juragan untuk 
mengendalikan HW dan menciptakan ketergantungan yang tersentral pada 
dirinya. Klaster yang terbentuk cenderung fleksibel, informal, dan tidak bisa 
dijaga keberlangsungannya. Hal ini ini menentukan HW mudah direkrut dan 
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dikeluarkan. Biaya akibat sistem ini tidak ditanggung oleh juragan tetapi 
sebenarnya oleh HW secara bersama-sama, mulai dari HW yang berposisi 
sebagai sub-sanggan, sanggan, dan tempahan. Merekalah yang menanggung 
semua biaya mulai peralatan, bahan penolong, biaya akibat limbah 
berbahaya, penyakit, biaya lainnya akibat kebisingan, kumuh, dan semakin 
sempit area rumah tinggal (Hunga, 2013). Keluasan dan kompleksitas dari 
satu satuan gugus produksi sangat tergantung dari: (a) rantai produksi 
yang dibentuk atau dibangun oleh industri dalam upaya memperoleh nilai 
tambah; (b) orientasi pasar dari produk tersebut; dan (c) mengikuti arah 
jenis pekerjaan tersebut dapat ditempatkan atau ada pekerja yang dapat 
mengerjakan jenis pekerjaan tersebut. Dalam kasus batik Basang, gugus 
produksi yang terbangun sangat tergantung dari jenis batik yang diinginkan 
oleh pasar, misalnya batik yang berorientasi ekspor mempunyai rantai 
produksi yang panjang, terdiri dari 6-8 rantai produksi, yang melingkupi 
area Surakarta-Sukoharjo-Sragen-Klaten-Jakarta. Gugus atau klaster 
produksi ini terbentuk karena di area ini dimungkinkan bisa menempatkan 
atau memperoleh HW sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan produk tersebut. Sedangkan Batik YoSe untuk produk 
batik tertentu rantai produksinya bisa ditempatkan di wilayah seperti 
ke Pekalongan, Cirebon, dan Madura. Pada wilayah ini batik YoSe ingin 
memberikan nuansa warna atau motif yang khas dari daerah ini. Wilayah ini 
terkenal dengan warna-warnanya yang terang, motifnya yang lebih bebas, 
dan pembatiknya lebih cepat menerima perubahan-perubahan yang relatif 
cepat. Dalam diskusi dengan beberapa tokoh batik, mereka melihat karakter 
batik Pekalongan, Cirebon, dan Madura merupakan batik pesisiran yang 
secara historis terbuka dengan perubahan karena wilayah mereka dalam 
sejarah merupakan wilayah perdagangan. Hal ini juga menunjukan bahwa 
habitus aktor yang mengarahkan tindakannya dalam POS. Batik adalah 
produk dari dialektika habitus dan modal yang melekat pada aktor yang 
ditentukan oleh area. 

Biaya Risiko Lingkungan, Sosial, dan Kesehatan

Keempat, sebagian besar jenis pekerjaan penting dari  rantai produksi 
dipindahkan dari pengusaha ke rumah dan/atau sekitar rumah HW. 
Pengalihan ini diikuti oleh pengalihan beban biaya produksi, termasuk 
di dalamnya kerusakan produksi dan biaya akibat risiko produksi seperti 
biaya sosial, kesehatan, dan polusi atau kerusakan lingkungan. Biaya ini 
terjadi karena dikerjakan di dalam atau sekitar rumah dengan melibatkan 
anggota keluarga, termasuk anak tanpa supervisi dari pengusaha. POS dan 
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HW merupakan fenomena yang sangat lama di dunia perbatikan tanah air 
(Susilastuti, 1999). Dalam POS awalnya, semua bahan seperti kain dan lilin 
diberikan oleh juragan. Sedangkan HW menanggung minyak tanah. Namun, 
dalam 15 tahun terakhir, tidak semua bahan baku diberikan pengusaha. 
Khususnya HW dalam posisi tempahan menanggung bahan baku seperti 
lilin, bahan pewarna. Bahkan untuk kalangan self-employment yang secara 
mandiri membuat produk dan menjualnya ke juragan, barang mereka tidak 
dibayar pada saat diserahterimakan, tetapi mereka sebut titip-jual yang 
dalam bahasa Jawa disebut ngalap-nyaur. Sistem ngalap-nyaur merupakan 
sistem yang sudah umum di kalangan produsen batik. Sistem ini tentunya 
sangat menolong pengusaha yang bergerak pemasaran dan tentunya 
merugikan produsen di bawahnya. HW terikat dalam hubungan kerja yang 
informal dan eksploitatif. Dalam kaitan dengan produksi berarti HW dan 
keluarganya mempunyai kontribusi atau mensubsidi  secara ekonomi dalam 
proses produksi di samping keterampilan mereka karena pengusaha tidak 
menyediakan, antara lain; bahan baku, minyak tanah, kompor, tempat kerja, 
peralatan kerja, listrik, air, risiko akibat produksi, risiko akibat kecelakaan 
kerja, bahkan risiko kesehatan akibat limbah produksi. Mereka juga tidak 
memiliki pilihan bila sewaktu-waktu direkrut dan dikeluarkan. Walaupun 
sistem kerjanya informal, HW tetap terikat dalam kesepakatan tidak 
tertulis yang ‘mengikat’ seperti tidak boleh bekerja pada lebih dari satu 
jurangan, deadline pekerjaan, dan kualitas kerja yang ditentukan sepihak. 
HW, khususnya perempuan sering bekerja lebih dari 12 jam per hari untuk 
mengejar deadline yang ditentukan juragan. Tentunya waktu kerja ini 
semakin panjang karena ia harus menyelesaikan pekerjaan RT lainnya, 
termasuk mengasuh anak bagi yang masih memiliki anak-anak (Hunga, 
2013). 

Beban biaya yang tidak terkait langsung produksi adalah biaya sosial 
seperti; penyakit akibat polusi atau limbah produksi. Beberapa penyakit 
yang menonjol di gugus produksi batik dan konveksi batik, antara lain, 
gangguan saluran pernapasan akibat limbah benang yang halus yang 
terjadi dalam proses menggunting kain, menjahit; saluran pernapasan akibat 
polusi pembakaran minyak tanah untuk membatik; penyakit kulit akibat 
limbah zat warna baik dalam proses pewarnaan maupun proses fiksasi; dan 
penyakit lainnya, seperti; kulit, gangguan ginjal, dan saluran pernapasan. 
Penyakit ini terkait dengan tercampurnya limbah zat warna dengan sumur 
sebagai sumber air untuk minum, memasak, mencuci, dan mandi. Nyeri 
di wilayah pinggang akibat terlalu lama duduk dan posisi tempat duduk 
pembatik (dingklik) yang terlalu pendek. Penyakit lainnya akibat penjahit 
mengomsumsi minuman selalu mengonsumsi minuman energi untuk 
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menambah stamina untuk mengejar setoran, misalnya; kuku bima, extra 
joss, dan lain-lain. Biaya lainnya adalah hilangnya kenyamanan keluarga 
akibat area dalam rumah dan sekitar rumah digunakan untuk produksi 
karena sebagian besar HW tidak memiliki bengkel kerja tersendiri. Area kerja 
menjadi satu dengan rumah tinggal, tidak tertata baik, bahkan cenderung 
menambah kumuh lingkungan rumah. Anak-anak kehilangan area untuk 
bermain dan area untuk bisa belajar. Selain itu, kebisingan, bau tidak enak, 
dan debu tidak hanya memengaruhi kesehatan HW dan anggota RT-nya, 
tetapi juga lingkungan sekitarnya. Hilangnya kenyamanan ini tidak pernah 
diperhitungkan oleh industri atau menjadi beban dari HW dan keluarganya. 

Kerusakan lingkungan sekitarnya merupakan hal serius yang 
sebenarnya perlu diperhatikan. Limbah pengolahan batik yang terdiri dari 
zat warna kimia dan zat kimia untuk fiksasi selama ini dibuang begitu saja 
di sekitar area rumah HW. Ada limbah yang langsung dibuang ke selokan 
air yang mengairi sawah, merembes dan masuk dalam sumur yang juga 
dipakai untuk kebutuhan RT. Diperoleh informasi dari petani di sekitar 
lokasi produksi batik pada salah satu HW dan pengusaha mikro, padinya 
tercemari limbah produksi batik dan dampaknya tanaman padinya bisa 
tumbuh kelihatannya subur, daunnya hijau rimbun tetapi tidak ada buah atau 
biji padinya (dalam bahasa lokal gapuk). Pencemaran ini nampak diabaikan 
oleh pemerintah yang terkait urusan lingkungan karena mereka mempunyai 
pandangan, limbah industri batik tidak berbahaya karena volumenya kecil. 
Persoalan limbah sering ‘disembunyikan’ dengan alasan, produksi di rumah 
HW dalam skala kecil. Pandangan ini sebenarnya tidaklah tepat. Hasil 
penelitian Hunga (2004) menunjukkan bahwa satu unit produksi batik di 
rumah HW menghasilkan rata-rata 3m3 limbah dari zat warna dan zat kimia 
untuk fiksasi yang dibuang ke alam yang mencemari air tanah, sawah, 
sungai, mencemari sumber air di sumur. Faktanya, di arena batik ada banyak 
rumah HW yang menjadi unit produksi ini. Bisa dikalkulasi berapa jumlah 
limbah yang dihasilkan dan menjadi ancaman bagi kesehatan keluarga 
HW dan kerusakan lingkungan. Biaya sosial lainnya yang seharusnya serius 
diperhatikan adalah pekerja anak yang dilibatkan dalam proses produksi. 
Juga pekerja keluarga lainnya yang tidak dibayar. Persoalan pekerja 
anak dalam industri batik perlu dicermati dengan baik. Sudah menjadi 
pemandangan biasa anak-anak perempuan berusia 9-12 tahun terlibat dalam 
proses pembuatan batik. Mereka bekerja pada ibunya sendiri, saudara, dan 
tetangga yang berprofesi sebagai pembatik. Mereka dibayar sangat kecil, 
sebesar Rp 500-1.250/setengah hari. Para pembatik maupun orang tua 
dari anak-anak ini yang tidak menganggap mempekerjakan anak adalah 
masalah karena dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran batik. 
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Pemandangan yang hampir sama ditemui dalam konveksi batik. Anak-anak 
biasanya membantu memasang menggunting sisa benang, memasang 
kancing, dan pekerjaan lainnya yang sifatnya mendukung. 

Urgensi Batik Ramah Lingkungan
dalam Pembangunan Berkelanjutan

Proses pembuatan baik batik tulis maupun cap tidak lepas dari penggunaan 
pewarna. Mula-mula pewarnaan batik menggunakan pewarna yang berasal 
dari bahan alam seperti akar, daun, bunga, dan kulit batang, namun 
dengan meningkatnya perkembangan teknologi, penggunaan pewarna 
sintetis perlahan-lahan telah menggeser peranan pewarna alami (Susanto, 
1973). Proses pembuatan pewarna alam dianggap lebih rumit, waktu yang 
dibutuhkan juga lebih panjang sehingga ongkos produksinya pun menjadi 
lebih mahal. Persaingan pasar merupakan salah satu pertimbangan pelaku 
bisnis untuk memilih batik printing dengan pewarna  kimia. Namun demikian 
penggunaan warna kimia memberikan dampak yang negatif baik pada alam/
lingkungan maupun pada manusia (produsen, pekerja, maupun konsumen). 
Oleh karena proses produksi lebih banyak berlangsung di rumah-rumah 
pekerja, maka dampak limbah padat dan cair dair produksi batik dialami 
oleh keluarga pekerja (HW) yang jumlahnya tersebar dalam satu kesatuan 
sentra produksi batik. Sebagai contoh, di sentra batik Sragen, sekitar 3 m3 

air limbah yang dihasilkan oleh masing-masing  industri batik setiap harinya, 
mencemari air tanah, sawah, dan sungai, dan menjadi masalah jangka 
panjang yang mengancam kesehatan tenaga kerja dan penduduk. Padahal 
data dari Pemkab Sragen tahun 2007 menyebutkan bahwa di Sragen 
terdapat 4.817 industri batik dengan menyerap sekurangnya 7.072 tenaga 
kerja rumahan dimana sebagian besar adalah perempuan (Pemda Sragen, 
2007,http://www.sragen.go.id/kliwonan.php). Hampir semua produsen batik 
ini menggunakan pewarna sintetis. Persoalan yang sama ditemui di berbagai 
sentra batik di Jawa Tengah, di antaranya Surakarta dan Pekalongan. 
Citra batik di atas berhadap-hadapan dengan fakta proses produksi yang 
menghasilkannya tidak lagi ramah lingkungan tetapi menghasilkan limbah 
berbahaya yang mengancam alam dan kehidupan manusia. Faktanya, 
meskipun batik telah menjadi kegiatan produksi yang paling penting di 
beberapa kota di Indonesia, sukses perdagangan ini menimbulkan persoalan 
tersendiri. Setiap tahunnya, industri batik memproduksi kadar emisi CO2 
tertinggi di antara sektor UKM lainnya, yang umumnya merupakan hasil 
dari ketergantungan industri tersebut akan bahan bakar (minyak tanah) 
dan penggunaan listrik yang tinggi. Sejumlah besar UKM batik juga masih 
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menggunakan lilin, pewarna kimia serta pemutih secara berlebihan, dimana 
semua itu memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat 
(Hunga, 2004; Perkumpulan Ekonomi Indonesia-Jerman-EKONID, 2012).

EKONID (2012) juga mengungkapkan bahwa Kementerian Lingkungan 
Hidup secara konsisten telah mengidentifikasi industri mikro-kecil-menengah 
(disingkat IMKM) batik sebagai salah satu penyebab pencemaran sungai 
terburuk di Indonesia. Penggunaan air secara berlebihan oleh IMKM batik 
juga mengakibatkan kelangkaan air bersih selama musim kemarau, dan 
seringkali membuat pelaku industri beralih pada solusi air bersih yang 
membutuhkan pasokan energi lebih besar sehingga meningkatkan biaya 
produksi. Di sisi lain, ketersediaan air bersih merupakan isu pembangunan 
utama di banyak pulau di Indonesia yang merupakan dampak dari 
pertumbuhan pesat akan kebutuhan yang hadir secara bersamaan 
(pertanian, pariwisata, perindustrian, penggunaan domestik, dll) dan 
keterbatasan persediaan air bersih. Kurangnya kesadaran lingkungan 
di kalangan pengguna batik ikut menyebabkan belum adanya faktor 
pendorong bagi industri batik untuk beralih pada metode produksi yang 
lebih bersih atau ramah lingkungan. Juga ECONID menemukan fakta 
penting bahwa untuk memperhatikan para pekerja perempuan, dimana 
kesabaran dan kreativitas mereka yang memberikan sumbangsih penting 
bagi keindahan sebuah batik, masih sangat jauh penghargaan yang diterima. 
Konferensi Internasional di Jenewa pada tanggal 20-23 Juni 1995 tentang 
Ecolabelling dan Lingkungan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan 
dalam bentuk pelarangan penggunaan zat warna sintetis jenis tertentu yaitu 
zat warna yang mengandung gugus azo yang menyebabkan penyakit kanker. 
Pada tahun 1996 Kedutaan Besar Indonesia Bidang Perdagangan untuk 
Negeri Belanda memperingatkan untuk selalu merujuk CBI (Center for the 
Promotion of Import from Developing Countries) tentang bahaya zat warna 
sintetis yang mengandung gugus azo terkait dengan sifat amin aromatik 
yang  diduga menyebabkan  kanker kulit. Pemerintah Negara Belanda yang 
melalui surat CBI menyebutkan bahwa ada 117 jenis/macam zat warna yang 
sudah dilarang untuk digunakan. Sejak 1 April 1996 perdagangan produk-
produk yang mengandung bahan pewarna tersebut dilarang terutama di 
Jerman dan Belanda (Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, 2007). 
Peringatan ini merupakan awal yang baik untuk kembali menggunakan zat 
warna alami dan mulai mengurangi/meninggalkan zat warna sintetis, jika 
Indonesia ingin memasukan batik ke pasar international.

Berdasarkan pernyataan tersebut, batik dengan zat warna alam dari 
tumbuh-tumbuhan mulai dicari oleh konsumen domestik maupun luar 
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negeri. Kesadaran dan budaya untuk menggunakan produk yang aman 
menjadi kebutuhan yang diutamakan, khususnya masyarakat mancanegara 
yang lebih peduli tentang hal keamanan konsumen dan lingkungan. Hal ini 
menjadi peluang produsen batik yang menggunakan zat warna alam untuk 
memenuhi keinginan konsumen baik pasar luar negeri maupun dalam 
negeri. Indonesia yang terkenal dengan sumber daya alam berupa luasnya 
kawasan hutan dengan beragam jenis flora spesifik yang dimiliki masing-
masing provinsi mampu menyediakan zat warna yang digunakan untuk 
proses batik (Farida 2009). Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kesulitan 
yang muncul dalam proses pewarnaan dengan bahan alami, misalnya 
keterbatasan warna yang tersedia, proses pewarnaan yang membutuhkan 
waktu lebih lama, teknik pengambilan warna dari bahan alam dan kestabilan 
warna yang diperoleh (Fitriana, 2007). Selain itu  hasil penelitian menunjukan 
bahwa pengrajin menghadapi kesulitan dalam mempertahankan konsistensi 
warna untuk jumlah produksi tertentu. Hal ini merupakan kendala dalam 
menghadapi pasar, khususnya pasar internasional. Walaupun ada fakta trend 
warna alam mulai meningkat namun perkembangannya masih jauh di bawah 
batik yang menggunakan warna kimia  (Soejipto dan Hunga, 2009).

 Persaingan industri mendorong mereka mencari modus produksi 
yang efisien agar bisa bersaing. Caranya mendorong penggunaaan POS 
yang semakin meluas dan meningkat. Dalam sistem ini pekerja dibayar 
berdasarkan satuan hasil yang dikerjakan (borongan), dibayar sangat rendah, 
dan tanpa jaminan apapun. Rata-rata upah kerja mereka bila dikonversikan 
dalam satuan Upah Minimal Regional Jawa Tengah, adalah 30%. Mereka 
menghasilkan batik-batik tulis terbaik tetapi ironisnya hampir semua 
pembatik yang penulis wawancarai tidak memiliki batik-batik tulis terbaik 
untuk dirinya. Mereka masih dalam persoalan upah yang sangat minim 

, bekerja dalam lingkungan yang sangat sederhana bila tidak ingin dikatakan 
‘kumuh’, bahkan menjadi pembatik mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda 
atau terpaksa menerimanya karena tidak ada alternatif pada saat mereka 
menyadari bahwa pekerjaan membatik adalah pekerjaan perempuan, 
khususnya pada saat sudah menikah dan memiliki anak (Hunga, 2004). 
Berdasarkan data Produk Unggulan Daerah Pekalongan Periode 2004-2005, 
terdapat 611 industri batik (Disperindagkop dan UKM Pekalongan, 2006). 
Jumlah ini masih  di luar industri berbasis POS yang jumlahnya banyak 
dan belum terdaftar secara resmi. Dengan jumlah industri batik sebanyak 
tersebut di atas, maka dapat dipastikan menghasilkan volume limbah yang 
besar. Data Purwadi (2004) mencatat bahwa volume limbah yang masuk ke 
UPL Jenggot di Pekalongan, mencapai 700 meter kubik perhari. Sedangkan 
daya tampung UPL hanya mampu menampung limbah 400 meter kubik 
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perhari, sehingga masih banyak industri yang membuang limbah langsung 
ke lingkungan  tanpa pengolahan terlebih dahulu. Kondisi seperti ini, di satu 
sisi menghasilkan manfaat ekonomi dari produksi yang dihasilkan, namun di 
sisi lain menimbulkan kerugian akibat adanya kerusakan lingkungan.

 Di tengah krisis ekologi ini, relatif sedikit pengusaha dan HW yang 
memilih atau beralih ke warna alam. Kesadaran akan bahaya bahan kimia 
di antara aktor ini masih relatif rendah. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan 
mereka bekerja tanpa alat pengaman, seperti; kaus tangan dan sepatu 
tahan terhadap bahan kimia, dan menggunakan masker. Juga penerangan 
dan ventilasi udara di rumah-rumah HW relatif kurang. Beberapa alasan 
dikemukakan terkait kendala untuk berpindah ke batik ramah lingkungan, 
antara lain; tidak punya keterampilan, susah mencari bahan, sulit 
membuatnya, membutuhkan banyak tenaga, lama waktunya, tidak sabar, 
harganya relatif mahal, dan tidak punya segmen pasar untuk produk batik 
alam yang cenderung lebih mahal. Rendahnya kesadaran akan pentingnya 
pelestarian  alam tidak hanya terjadi pada para produsen batik, pandangan 
yang sama juga terjadi di antara konsumen, khususnya konsumen pasar 
domestik. Segmen pasar ini umumnya lebih mencari batik yang murah. Pada 
tataran makro, inisiatif mendorong produksi batik yang ramah lingkungan 
telah dimulai oleh EKONID (2010-2011) dibawah payung “Batik Clean 
Initiative” atas dukungan dana dari Uni Eropa. Sebanyak 500 industri batik 
di 6 provinsi di Indonesia telah melakukan serangkaian program untuk 
menciptakan industri batik yang ramah lingkungan. Namun demikian pada 
aras mikro belum diikuti oleh para produsen yang sebagian besar adalah 
industri berbasis POS seperti yang dipaparkan di atas. 

Penutup

Restrukturisasi ekonomi global turut mendorong transformasi POS menjadi 
berbeda, penting dan strategis, yang menciptakan perkembangan industri 
batik bisa menjangkau pasar yang luas. Namun sebaliknya memarginalkan 
HW dan keluarganya, khususnya perempuan, serta menciptakan dampak 
negatif bagi lingkungan (alam). Transformasi POS membawa dampak yang 
berbeda pada pengusaha dan HW, serta lingkungan (alam). Meskipun 
dampak tersebut tidak dapat digeneralisasi, tetapi secara umum pengusaha 
memperoleh keuntungan yang lebih banyak dibandingkan HW. Sebaliknya, 
HW justru lebih dieksploitasi oleh pengusaha. Namun demikian kondisi 
HW tidak bisa digeneralisir karena faktanya mereka terstratifikasi dalam 
kelas sosial-ekonomi yang berbeda. HW dalam posisi dan peran sebagai 
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tempahan, khususnya laki-laki memperoleh lebih banyak manfaat atau 
keuntungan dibandingkan sanggan dan subsanggan yang sebagian besar 
(hampir semua) adalah perempuan. Sedangkan dampak bagi lingkungan 
dalam bentuk limbah berupa racun dari zat warna kimia maupun bahan 
kimia dari proses fiksasi. 

Secara umum HW termarginalkan dalam POS dan dari publik 
karena kondisinya tidak diketahui oleh publik atau “tersembunyi”. Fakta 
“ketersembunyian” ini dalam beberapa hal merupakan kondisi yang 
diciptakan untuk memenuhi kepentingan kapitalisme di satu sisi dan 
patriarki pada sisi yang lain. Namun, bila dicermati proses marginalisasi lebih 
dirasakan pada perempuan HW. Dalam POS, perempuan mengalami proses 
marginalisasi pada 3 tataran secara bersamaan atau triple marginalization 
yaitu pada aras mikro, medium, dan makro. Pada aras mikro, proses 
marginalisasi terjadi dalam interaksi HW dan anggota keluarga dalam 
menghasilkan batik dan memperoleh dampak lingkungan dari limbah 
produksi. Pada aras medium terjadi proses marginalisasi pada relasi 
produksi dalam POS yang fleksibel dan eksploitatif. Pada aras makro, HW 
dan IMKM berbasis POS yang faktanya masih “tersembunyi” bersama-sama 
menghadapi IMKM pada umumnya, baik yang terkait dan mendukung. 
Partisipasi mereka, khususnya HW dalam ekonomi belum diakui sebagai 
sebuah pekerjaan. Oleh karena itu, ia juga belum terakomodasi dalam 
kebijakan baik pemberdayaan maupun perlindungan sebagai seorang 
pekerja. Dampak dari POS tidak hanya memarginalkan HW pada beberapa 
level (berbeda), khususnya perempuan. Akan tetapi juga berdampak buruk 
pada lingkungan akibat limbah produksi berupa zat beracun dari pewarna 
dan bahan fiksasi dari kimia. Upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya 
batik ramah lingkungan merupakan kebutuhan yang mendesak di tengah 
krisis ekologis, khususnya dalam industri batik. Namun demikian ini sekaligus 
menjadi paradoks di tengah gempuran tekstil batik yang menggunakan 
warna kimia, kesadaran produksen batik yang mengutamakan profit 
semata, dan kesadaran konsumen akan pentingnya batik ramah lingkungan 
bagi keberlangsungan manusia dan alam. Batik ramah lingkungan 
memiliki urgensi untuk dipromosikan sebagai wujud dari pembangunan 
berkelanjutan.[]
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